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DO IMPERIO DO BRAZIL

Sessão em t º de Julho de t8~3

PRESIDEXCI.\

DO SR • .\:rn l\.10.\ E SILVA

Reunidos os Srs deputdos pelas 10 horas da
manhã , fez-se a chamada, e acharão-se presentes
58, fa lta ndo por doentes os Srs . Gama, Ferreira
Barreto, Silveira Mendonça, e I:opes Gama.
O SR. r11ESIDENTE declarou aberta a sessão, e· lida
a acta da antecedente foi approvad,\ .
Anuunciou- se então que estava á porta da sala
o r. ' icoláu Pereira de Campos Vcrgueiro, de~u tado e1eito pela provincia de S. Paulo; e sendo
introduzido na fórma do estylo, prestou ju ramento,
e tomou assento ãa assembléa.
Por não haver expediente passou- se á l • parte da
ordem do dia, que era o regimento da assembléa .
« Art . 84. Nenhuma priiposta será approvada,
em ter sido discutida tr s 1·ezes. »
O R. ALENCAI( sustentou que era desneces. aria a
3• di cus ão, mostrando que as duas.erão sufficiente para se examinar qualquer doutrina, e deliberar
sobre ella. ·
O SR. CosrA AGUIAR :-Sr. presidente: Este arligo deve passar tal qual está redigido, e a sua doutrina é de toda a circumspecção e utilidade, sobre
1~1do nas ma terias de ponderação: porcrue é para
mim um principio de eterna verdado que os corpos
legi lati vos peccão mais pelo excessi
numero de
suas decisões, do que pela falta, on escassez das
me mas, e po"r isso tudo quanto for coarctar es ta
1·ontade e desejo de fazer leis, sem maduro conbeciment~ do negocio, e sem as informações e averiguações necessarias, será sempre util e mais con Yeniente ao bem dos povos.
Ora é isto o q11e se consegue pela letra do artigo
em qnes tão, especialmente s o combinarmos com
os seguintes, em que se decla1·a·o fim e o objecto Je
cada uma das discussões, o que tudo é conforme
com o meu modo de pe nsar a este respeito : por
'lu;.nto lr<!.l~ndo-se em geral na primeira discussão
das va ntagens, ou inco nve nientes de uma proposta,
jámais füldeJá esta passar, 011 ser app rovatla , senão
depois de · pesadas e bem joeiradas essas mesmas
vantagens ou inconvenien tes, no que de certo muito
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se lu~ra ! porg: ~e se é app r~ vada na primei ra discussao, ist~ Jª. serve de mm to peso, e é além disso
de convemencia para a segunda, onde então se
trata em par~icular de cada um dos seus artigos, e
as~1m _por ~ante} e se a proposta é regeitada na
pnmeua discussao, tambem poupamos o· tempo,
que deYer1amos g~sta 1· na segu nda , que por via de
regra deve _ser mais longa do que a primeira, pela
analys~ e d_1scus~o de cada um dos seus artigos, e
o que e mais, evitamos que passe uma determinação, por e não ter dado talvez maior pe-zo aos incon vemenLes que della pódem originar-se . Em vista
do que deixo expe ndido, voto que .passe o arti"O
0
tal qual está .

O SR. FRANCA :- São necessarias as tres discus sões que estabelece o regimento, para se receber a
votação sobre qualquer project.o de lei; nem foi
sem fundamento que ahi se admittiu esta economia
e divisão de traba lho . Porque na primeira discus são versa o debate sómente sobre a admissão do
projecto em geral ; isto é, se elle merece ou não a
attenção da assembléa para se discutir.
Extremar esta questão das outras, é seguir a razão
de. ordem, que exige a tactica do raciocínio nas materias polemicas . Neste debate não se considerão
senão _as relações ge raes da lei que_ se propõe com
as circumstancias geraes da sociedade para a qúal
deve ella se1 vir,
a 2.• discus ão já ventila-se cada um dos adio-os.
da doutrina em que é concebido o projecto . Relações particulares dessa doutri na, a conYeniencia ou
desco nveniencia da sua app licacão ás diversas hypolheses qne se pódem figurar, e·as emendas de redacção são as que corLtituem o objecto primario e
ponto principal do debate .
Na 3 .• discussão finalmente faz-se uma resenha de
todo o projecto. Ahi são os contraditores delle outra
vez autorisados par~ ? combater, em 9lobo, e em
cada uma das propos1çoes da sua doutrina vencida
e redigida pelas emendas, se algumas Li verão lugar'.
Bem conheço cu, que projectos haYerá, cuja si mplicidade lrnja de dispensar este triplicado trabalho:
mas essas. poucas excepções não devem empecer ao
estabelec1menteí de uma regra geral que compreheode todos os casos, fixando as reg ras da mais circumspec ta moderação com que cump re se fação as
1
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leis. Vo lo portanto que passe o artigo, .sem ne- (lepois da 2• leitura, pode.ndo o projecto ter a sorte
nhuma alteração, e como foi redigido .
dos outros.
Posto o artigo á votação, foi approvado.
Insisto pois em que já não é livre ao Sr. presidente perguntar se a mataria passa á 2• discussão
" Art. 85. Não começará
primeira discussão e que deve declarar-se que este artigo só regula na~
de qualquer proposta sem que tenhão decorrido, pelo legislaturas ordinarias.
menos, tres dias depois da segunda leitura. Esta
primeira discussão versará unicamente sobre as vanO SR. AurnmA E ALBUQUERQUE :-Eu julgo neta ge ns ou inconvenientes da prqposta. em geral, sem cessario um addilam ento, porque não entendo que
entrar no exame de cada um dos a.ltigos. i>
deva prevalecer a tudo a antiguid!ldC da apresentação ; a importancia da mataria tem para mim o
Depois de ligeiras observações foi approvado.
primeiro lugar. Eis aqui o meu additameuto -para o
« Art. 86. Acabada a primeira discussão o pre- fim do artigo:
sidente porá a votos se-a proposta deve passar á
" Exccpto se pela sua importancia dever preferir
segunda discussão;-() detel'minando-se que im, ás outras.-Albuquerqtt.e. »
entrará na distribuicão diaria dos trabalhos, para . o SR. ÜRNELI ..\ :-0 que lembra 0 illustrc depuse tornar a debater,. qitando lhe competir pela or- tado já e tá acautelado no Cap. 11°, art. 162, que
dem de antiguidade. »
d1:b o seguinte: -A orrlcm do trabalhos indicada
O R. HENRIQUES DE REzE:'iDE :-Entendo que este na di tribuiçào diaria, só poderá alterar- e m caso
artigo 86 implica com o que ha poucos dias aqui se de urgencia, ou do adiamento. - A' vista disto
decidio.
julgo dcs nece ario o que propõe o nobre deTendo esta assembléa sido convocada para faz er a pulado.
c~nstituiçào e as reformas indispen. arnis, o tendoProposta a emenda foi r ejeitada, e o artigo appro.
nos nós a isto obrigado pelo nosso Juramento, se- vado tal qual estava redigido.
« Art. 81. e a assembléa assentar que não deve
riamos perjuros, se nos furtassemos a fazer aquellas
reformas, qne a assembléa uma vez decidio que erão passar á 2• discussão, ficará rejeitada a proposta. »
indispensaveis.
-Foi approvado.
« Art. . Para a 2• discus ão lerá sido a proFoi por isso, Sr. presidente, que tendo sido rejeitado o projecto do Sr. l\foniz Tarares, um nobre posta inserta na distribuição diaria dos trabalho ,
deputado requereu, qu~ pàra não gastarm~s.dias em red uzida pelo secretario da assembléa a uma fórm a
uma discussão, e dep01s ser a pr~ osta reJeitada, e r egular, com as alterações e subalteracões que se ti·frcar o tempo perdido, logo noiJrincipio se deci- verem oITerecido para cada artigo. " •
disse se ella era daquellas que estavão debaixc1 do
O SR. ALENCAR: - (Não se entendeu o tachygrapho.)
nosso juramento, e assim se venceu.
Ora como era possível que decidindo a assembléa
O Sn. FRANÇA :-Eu sei qu e á 2.• leitura de qualque tal materia estava debaixo d!J n?sso i.urame~to, quer projecto póde ainda qualquer do Srs. deputapódesse ella ser reJeilada na pnm,eira di.sc.cu sao? dos offerecer a emenda que lhe occorrerem. 1'isso
Creio que nesta presente assembl~a, de~ 1.d 1 d? de- permittido pelo artigo 111 do regimento; mas isso
poi5 da seaunda leitura, que lal proJeCto e 1L1d1spen- - r
d
. ....
J
savel, J.á não é livre a V. Ex. acabada a primeira nao ira, que pos
passar
outrma ue te ta qual
e tá redigida. Porque o regim ento aqui dá a regra
discussão propôr, se ella deve ou não passar á se- geral do m ethodo, com qu e se deve proceder no
gLrnda discu são: porque nós som.os .P~lo nosso ju- trabalhos da discussão: alli indica uma providenramento obrigados a faz er ª consttlui.çao, 0 as re- eia, para "ªaproveitar uma idéa qualquer qu e deformas indispensaveis; furtar-nos ª isto seria mai pos a ainda occorrer a qualquer dos r . depu.sermos perjuros,
lado no progresso do debato, determinando a
Digo pois que se ~ecl~re que ~ste artigo só reg ula maneira porque e deve ella in erir, e accr centar
nas legislaturas ordmanas, e nao nesta assembléa á doutrina que já está em via de discu iio . ão se
constilúinte, onde os proj ectos em dis~ussão são contradizem pois este dous artigo : elle con liindispensaveis.
tuem doutrina de diversas re. peito , que não se
o SR. ALENCAR:-Ainda que a a sembléa decida implica. Voto portanto para qu e passe.
,.
que é uraente
a mataria depois da 2• leitura, não se
O R. Co TA Acu1.rn :-( ~ão se entendeu o lachy0
segue qu e acabada a 1• dis~ussão, não possa resol- grapho.)
Yer que não passe a 2•. Pode q~a.lquer mat~na á
Posto o artigo á votação, foi approvado.
primeira vista merecer-nos um JUiz.o, e depois de
A
d'
discutida outro: a maneira de a considerar nos dous
« rt. 89 · ª 2 ·º 1 cu são debater-se-ha cada
casos não é a mesma, e por isso não acho contra- artigo da proposta de per i com as alterações e
dice.ão entre o arti1?0 e a resolução da assembléa. su~alterações corre pondente ' escolhendo- e por
v
me10 de votos a que houYerem de substituir em
O SR . HENRIQUES DE REZE:'iDE :-0 argumenlo do todo, ou em parte, os artigos a que se referem. »nobre deputado não, destróe as m.inhas razões. A Foi appro1•ado.
« A_rt. 90. Se no dia em que principiarem a
intencào da assemblea quando dec1d10 que depois
da 2ªleitura se tesolvesse logo se a materia estava pr1!11eira e segunda d1 cussõ cs, não poderem coucomprehendida no nosso juramento, se era das in- clú1r-se por falta de tempo, a assembl éa decidirá
dispensaYeis, foi evita_r que não acontecesse o que para quando hão de ficar adiadas. » - Foi approaconteceu com o proJecto do Sr. Mumz Tavares, vado .
« Art. 91. Debatido cada um dos artigos da proisto é, gastarmos dias e ser rejeitado; quiz pois que
só tratasselnos de cousas indispensaveis, como exige posta o presidente porá a votos, se-a assembléa
o nosso juramento; ·e ist? quer dizer que sendo a julga concluída a segunda discussão ;-e decidido
materia indispensavel n~o n?s podemos f~rtar .ª que sim porá a votos se-a propo ta deve passar á
dar-lhe remedio, aliás sena oc10sa aquella ex1genc1a terceira discussão. »-Foi approvado.

ª
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cc Art. 92. Se a assembléa assentar que a segunda
disc ussão não está sufficíentemente profundada,
aprasará o dia ou dias para se continuar até a julgarem concluída. »
a
Depois de algum .debate, requerei_!. o Sr. Ale~car
a suppressão do !irtlgo; mas coí?o nao fosse apoiada
a suppressão, foi posto á votaçao e approvado com
o augmebto da palavra !)residente depois de su{fi. cienlemente profundada
« Art. 93. Se a assembléa decidir que a proposta
não passeá terceira disscussão, ficará regeitada. »Foi approvado . .
« Ar!. 94. Para a têrceira discussão terá sido a
proposta inserida na distribuição diaria do~ tr~balhos
supprimindo-se todas as alterações que nao tiverem
sido .apo iadas, e acrescentandó-se as que de novo
tiverem occorrido. »-Foi approYado.
« Á.rt. 95. Na terceira discussão se debaterá não
só a proposta em geral, e por artigos, mas tambem
as alterações, podendo confirmar- se ou refutar-se
o que tiver sido approvado nas discussões anteriotes. »-Foi approvado, com a emenda da palavra
- a.pprovado - para-apoiado.
« Art. 96. Terminada a terceira discussão o presidente porá a votos, se-a assembléa sancciona a
proposta com as alterações approvadas (no caso de
tê-las havido; )-eo exito des taqaestão será tambem
o da proposta. »-Foi approvado.
" Art. 97. Se a proposla tiver sido approvada
.ir.teiramente na materia e na dicção, o secretario
escreverá no registo das propostas, na pagina destinada para as alterações - não houve alteração. ''
O Su. FuANÇA: - Eu só lem]:>ro que já se venceu
que fossem dous os livros, um de propostas e ºl\tro
de emendas, e por i~so deve redigir-se este artigo
de modo que fique em conformidade com o que se
acha já vencido.
O Sn . CosTA AGUIAR.: - A nov;i ~edacção é
indispensavel para ·que a sua doutrina fique .em harmonia com a resolu ção anLeriorda assem~lea sobre
o registro das propostas e emendas; e:crew q':1e se
devem suprimil' as palavras-na pagina destJ.11Jada
para as alterações, - e acresce?tar-se a palavra - á
margem-depois de -escrevera. - Deste modo concordará, como é preciso, a disposição deste artigo
com o que se vonceu relativo a esta matena.
Posto á votação o artigo foi approva.do com as
alterações propostas pelo Sr. Costa Aguiar.
cc Art. 98. O sec1etario porá no fim do registro de
cada proposta, e das alterações res pectivas o exilo
que Liverão. »-Foi approvado, mudando-se a palavra registro-para-registos.
« Art. 99. Nos dias em que houver de principiar
cada uma das discussões o presidente annun ciará
que -vai proceder-se a .... (aqui o nome do autor
da pniposta) approvada para deliberação em ....
discutida pela .... (primeira ou segunda vez que se
der este caso) em ... »- Foi approvado.
cc Art. 100: O secretario da assembléa, a quem
tocar, lerá sempre as propostas, na pri~ei~·a .d~s
cussão, pelo registo, e nas outras pela d1stnbuiçao
diana dos trabalhos, lendo na segunda e terceira
discussões, depois 'de cada artigo, as alterações qu e
lhe forem relativas. »
O Sn . ANnnADA J\IJACUADO: - Como os Srs. de-
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pulados não podém fazer juízo sobre qualquer
proposta, sem qne esteja impressa, parece-me desnecessaria est.a leitura pelo registo ; é uma especie
~e fiscalisação qu!3 julgo inutil, depois que tudo está
impresso.
O Sn. HENRIQUES DE REZENDE: - ·Não sou do
mesmo parecer porque na impressão· commettem-se
erro.s, e é por isso mais·exacto que o Sr. secretario
leia a proposta tal qual o,seu autor a offereceu .
O SR. 1 FRANÇA : - Se este artigo passar como
está redigido andará o secretario sempre com o
livro na mão ; quando elle deve ter conferido os
impressos com os originaes, para se verificar a sua
exactidão. Eu vou por isso offerecer uma emenda
que ?reio poderá hem substituir o artigo ; e é a
segumte.
<C EMENDA
cc O secretario a quem tocar lerá sempre as propostas e emendas pelos impressos que dellas se
tiverem feito, depois de as haver conferido com os
registos, ou com os originaes, respectivos ; e na
2. • e 3. ª disc ussé>es, depois de cada artigo lerá as
alteracões que lhe forem relativas. - O deputado
FranÇa. "
'
Sen_do apoiada est~ emenda, fize~ão-se algumas
reflexoes; por fim foi proposto o artigo tal qual se
achava redigido; e não passou.
Propôz depois o Sr. presidente se passava com a
emenda olferec1da.; e venceu-se que sim· ficando
portanto redigido na fórma da mesma em~nda .
« Art. 101. Lido cada artigo da proposta, antes de·
começarem as discussões tratai·-se-ha de ver se as
alterações e subalteraçõe~ são, ou .não, apoiadas; e
as que não forem apoiadas por cinco deputados ao
menos, serão regeitadas. "
Depois de um breve debate ficou adiado por
ser chegada 1l. hora da leitura dos pareceres de
com missões. - Foi approvado, e o art. 102 ficou
adiado.
O Sn. RoDRIGUE~ DE CARV,\LllO pedio a palavra
e le u o segumte proJecto de lei da commissão especial, sobre a mensagem de S. M. I.
cc PROJECTO DE LEI

A assembléa geral, constituinte, e legislativa do
Jmperio do Brazil, decreta.

l.º
Todas as povoacões deste Imperio já declaradas
pela Sua independencia, que sem serem coactas por
força militar, se desunirem, fazendo ca usa commum
com P01:tugal, fic~o fóra das leis ordinarias, para
serem tratadas militarmente na fórma declarada nos
artigos seguintes.

2.º
Haverá uma commissão i:nilitar composta de um
presidente, q~erá o official de maior palente
immediato ao chefe da força arma'1a, e de cinc~
officiaes Sl\periores, ou de patente immediata, e de
auditor letrado.

3.º
To.dos os cidadão.s _Brazileiros em qualquer 'p(!rte
nascidos, que se eng1rem cabeças d!nebelião, e os
que fôrem apanhados com armas na mão, executando-a, serão julgados na sobredila çommissão até
um a pena de morte inclusive.

"
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bens dos Portuguezes residentes em Portugal, que
se achão em sequestro na conformidade do decreto
O governo podera autorisar ao chefe da força de 11 de Dezembro de 1822.
armada em operações para confirma~, e fazer exe14.
cutar toda, e qualquer sentença proferida contra os
que fôrem achados em acto de guerra na fórma do
Todo o cidadão Brazileiro em qualquer parte
artigo an'tecedente.
.
nascido, que promover, e coadjuvar efficazmente a ,
Ô.º
adherenciu, e união do provil)oia, ou povoação ainda 1
As sentenças porém proferidas contra os_ ca~eças dissidente á sagrada causa do lmperio do füazil é
que não fôrem achados com as armas na mao nao se declarado benemeDito da patria, com direito aos
darão a execução sem serem confirmadas por um premios de interesse, ou de honra, de que se
conselho, formado do c~efe da for~ armada, como mostrar digno.
15.
presidente, de dous officiaes de ma10.r _patente, que
não tiverem sido membros da comm1ssao, e de dous
Da mesma fórma é declarado benemorilo da
.juizes, letrados, os qua~s deverá o chefe chamar patria todo o cidadão que eITeclivamente promover,
dos lugares mais prox1mos , e de qualquer pro- ou coadjuvar qualquer tentativa de que resulte a
vincia.
destruição, ou a evacuação do tropas inimigas que
6.º
occuparem as terras do Imperio.
I crualmente pÔderá o governo autorisar, os chefes
16.
da força ·para concederem amnistias, ou, perdã? a
Se qualquer estrangeiro praticar alguma das
aquelles que tiverem en trado em processo, exclmdos
honrosas acções compreheudidas nos dous artigos
em todo o caso os cabeças de rebelião.
antecedentes fica igualmente com direito ás remur-i. o •
As despezas do exercitl>, ou força empregada nerações, e as graças com que a nação premeará
sempre os que d ignaro ente a servirem, co ncode ndo-secontra os rebeldes serão indemnisadas pelos bens lhe até o foro de cidadão, se o pedirem.
destes proporcionah:?ente, não ~e poden_do extend~r
o beneficio da amnistia, ou perdao a aliviar os agraci17.
ados da quota respectiva.
A dispo ição desta lei terá vigor, cm quanto pela
8.o
publicação da constituição, ou por outro qualquer
•
A liquidacão das despezas, a designação dos motivo não for revogada.
multados, e· a quota attin~n~e a .e.ada um serão
18.
comettidas a uma comm1ssao militar a que se
unirá ao. audictor, e jufa territorial letrado, haFicào revogadas todas o qnaesquer leis que se
opposerem a presente. Paço da as embléa 1. 0 de
vendo-o.
Julho de 1823. -Antonio Carlos Ribeiro de Andrada
9.º
Ficão responsaveis por si, e seus bens, todas as ilfachado e Silva .-Jõsé oaquim Carneiro de Campos
pessoas de qualquer dig~idade, ou emp rego, q~e -Barão de Santo Amaro. - Antonio Rodrigues
que sem invencivel coacçao, poserem .em execuçao Velloiõ a.ê Olii:êira. - Pedro de Arat1Jo Lima. em qualquer provincia deste lmperio a lei de 21 de José Antonio tlct ilva illaia.-AntonioLitiz Pereira
Março do presente anno das côrtes de Lisb~a que da Cunha. - 1llanoel Jacinlho No'gueira da Gama.incompetentemente manda proceder contra c1dadaos Martim Franci co Ribeiro de Andrada.-José Feliciano'Fernandes Pinheiro .-João Antonio Rodrigues
Brazileiros.
de Carvalho.
.
.10.
Julgou-se urgeu te o proj ecto e fez- e sogunda
São 'irritas, e nnllasJodas as transacções celebradas
em virtude da sobredita lei sobre bens nacionaes, e leitura. Acnbadu e. ta, propuz o t'. presidente
lambem a urgencia da comp tenc1a da mal ria, e
de cidadãos deste lmperio.
vencendo- e que a havia, mandou-se imprimir para
11.
entrar em discussão Zlepois de distribuido.
Na mesma nullidade incorrem todas as arremaSeguio - se a leitura do parccõr adiado da com mi ão
tações de contractos de i:endas n_acion~es, to~as as
" arrematacões de -bens feitas para soluçao de füv1das de fazenda sob re o requerimento do Antonio Jachado
publicas, ºprovenientes de contratos fisca.es, e cujo. de Carvalho .
producto tenha sido applicado em manutenção de
O n. ÁLEi'.\CAn: - Eu conheço r.' presiden te,
tropas ,,Portug_uezas, ~m_pregadas contra a Jndepen- qnand o calcúlo o estado- do thesouro publico, as
dencia da naçao Braz1leira.
nossas muitas d •spezas, e as circum tancias do
tempo, que uão podemos dar a este cidadão remu12.
neração conespondente aos sous servi ços. Comtudo
São igualmente irri~as, e nul~as as vend~s de bens não pos o doixar de notar que a commi ão foi
de subditos ti~ Impeno, que tiverem em1-grado das demasiadam ente me quinha; se não temos para
terras do lmperio, occupadas pelas armas Portu- dar-lhe om proporção dos seus serviços, parece-me
guezas, e a que se tiver procedido por ordem de que ao menos se lhe podia arbitrar quantia sufficiente
qualquer autoridade tomando por fundamento o para a sua subsistencia e da sua familia, pois estou
facto da emigração .
persuadido que ha de passar miseravelmente com a
13.
que estabelece a commissão. Eu não quero que
Os bêns que fazem objecto dos arts. 10. 11, e 12, sejamos prodigos ; mas já que recC1nh ecemos que
reverteráõ á posse de seu,s legitimos senhores. com seus serviços são grandes, dê-se-lhe um auxilio com
a restituicão dos fructos, lucros, e interesses, pagos que possa viver sem precisões; é isto o que me
pelos ·bens dos occupantes ou pelas· massas dos parece digno da nação que representamos; e portanto

4.º
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voto pelo a[1gmenlo de 300$000 á quantia arbitrada
pela commissão.
D SR. .A.:-iDRADA MACllADO : - Sr. presidente:
A com missão só teve em vista acudir as necessidades
do pretendente por elle representadas; nem o theso uro está em circumstancias de podermos ser pro digos. Além disto se olharmos que a lei remunera
os serviço de um coronel com 220$000, ou 240$000,
os de um brigadeiro com 300$000, não acharemos
mesquinha a commissão que para estes arbitrou
650$000 . Por fim, Sr. presidente, remunerar serviços não é sustentar quem os fez e a sua familia;
e a tudo isto attenrleu a com missão. Sou por isso de
voto quo o parecer está muito bem fundado; e qu e
es te cidadão deve fi ca r .satisfeito com a quantia
designada, pelas rasões que se tem exposto.
O n. Rrnr.mo DE ANDRADA :-Disse muito bem o
nobre preo pinante que remunerar não é sustentar;
a remuneracão é um reconhecimento da nacão aos
serviços qu·e se lhe prestão ; demais a com missão
attendeu á indigencia do supplicante, e assignoulhe uma pensão com a qual seguramente póde
passar, se não. aqui, em outra alguma Lena do
Brazil onde são menores as despezas,
Emfim, senh ores , reparemos que não ha muito
que pelos serviços feitos pelo tenente general Manoel Marques de Souza, que commandot1 exc rci tos,
se ·mandarão dar em remuneracão, seiscentos mil
réis; e disto poderemos concluir sê a commissão não
foi generosa á vista do taes exempl.os, de que se
ervi u para se regttlar.
SR. CARriEIRO DA NUA: - Eu tambem sou de
parecer que os serviços deste homem merecem maior.
rem un eracão; mas ao mesmo tempo considero que
não estamos em circumstancias de sermos generosos
como desejariamos. Além disto não é só com di nheiro que se recompensão serviços; poderá haver
algum officio de que se lhe possa fazer mercê ; e
portanto approvo o parecer da commissão.
Julgou-se afinal a materia discutida; e sendo
posto á votação o parecer foi approvado, vencendose igualmente que se fizesse o pagamento pela folha
da obra pia.
O SR. PnE IDENTE assignou paraa ordem elo dia 1. 0
.\.n omeacão da mesa: 2. 0 O parecer adiado da com missão dê marinha e guerra sobre os officiae vindos
do Sul, e pre?OS na Ilha das Co bras : 3 ° O regimento da assembléa.
Levantou-se a ses-ão depois das 2 horas da tarde.
-José Rica,rdo da Cos ia Aguiar d'Andrada, secre tario.
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Sessão em 2 (\e Julho de t 823
PRESIDEXCIA DO SR. A ORADA E SILVA
Reunidos os srs. (lepulados pelas 10 horas da
manhã, fez-se a chamadà, e acharão- se presentes 54,
faltando com causa motivada os srs . Rodri gues Velloso, Xavier de Carvalho, Gama, Lopes Gama, Ferreira Barreto, Rocha, e Silveira Mendonça; e sem
causa participada o sr. Ribeiro Campos.
O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e
lida a acta da antecedeu.te foi appprovada .
O SR. SECRETARIO CARNEIRO DE CAMPOS leu um
officio do governo provisorio da provincia de
S. Paulo, felie<itando a assembléa pela sua installação.
Foi recebida na fórma do costume.

o sn .

FERNANDES PJ NHEIL\O: - Sr. presidente :
de que noções estatisticas são da maior
1mportancia e .rnter ess.e para uma assembléa, que
const1tue e legisla, p01s que saberá então remover
com acerto os o~staculos,.extirpar os übusos , e estabelecer os me10s de prosperidade ; tenho a honra
d~ ~fferecer uma obra dessa natureza sobre a provrn cia, qu e me vangloreio de representar á qual
anda annexo um mappa corographico .
'
Igualmente peço, que a illustre commissão de
e~tatistica ~á qual provavelmente será dirigida ) se
d1gn_e ouvU" - m~, todas as vezes que desejar illustraçoes sobre ella, porque aonde não cheaarem
minhas observações pessoaes de mais de " vinte
an nos de domicilio, ou não puder satisfazer pela
p_obreza do m.eu talento! tenho dous amigos officiaes engenheiros, que ah serviião com distirrccão
e os quaes já berngnam ente se offerecerão par~
coadju va r-m e.
Foi ,recebido com agrado .
Passou-se á ordem do dia; e proi!edeu-se á eleicão
da m~sa principi.ando p elo presidente . ObtiverãÓ a
pluralidade relativa os Srs. Andrada e Silva e Camara, e por isso entrando em segundo esc1'utinio
ficou a final eleito, com 38 vo tos o sr. Camara .
'
Seguiu-~e a nomeação do vice-presidente ; e
tendo obtido lambem a pluralidade relativa os srs.
barão de Santo Amaro e Pereira da Cunba ficou
por fim e!eito, no segundo escrutinio, com 30 ~otos,
o Sr . barao de Santo Amaro .
Passou-se á nomeacão dos secr etarios e sahirão
eleitos para effectivos.os Srs. Carneiro de Campos
com 34 votos :-França com 24 -Costa Aguiar,
com 21-1\furnz Tav.ares 1 com20; e para supplentes.
o Sr . Fernandes PrnheU"o, com 17 e o Sr. !\faia
com 16.
O SR. PRESIDENTE declarou que se~undo a ordem
do dia entrava . em discussão o parecer adiado da
com missão de marinha e guerra sobre os officiaes remettidos pelo barão da Laguna, e presos na Ilha
da:s Coôras.
•
O· SR. ALENCAR: - Sr . . presidente: Tenho hoj_e·
de fallar a favor destes rnfeltzes; eu quizera, se- \
nh ores, -que cada um de nós fig u~ sse na fantazia a
desgraça de se achar metlido em uma fortaleza de
Lisboa, e dependente o se u des ti-llo da compaixão
ou crueldade, da ju.sti ça ou injustiça da nação portugueza: para apreciarmos bem os males dos outros
o melhor meio é suppormo -nos no seu estado.
·'
Passando poré m a materia, eu digo qu e não
P.osso. considerar es tes hom ens ~ em como pris10neiros de guerra, nem como espiões ; eu os considero unicam ente como indivíduos que não quizerão adherir á causa do BrazíC
'Estes homens, Sr . presidente, forão presos em " ·, . ... '-t· l,,,..,~.
2 de Outubro ; nessa epoca davamos nós os pri·
i'ilei ros passos para a· nossa independencia mas não ·i· ·... . .... ~ , ·.-; •.v_,.,.,,,J....,.
~~tava ainda absolutamente prõclamada; reconhev i .
. ,
/ t-L-·Â"4,.,
ciamos o mesmo chefe, e forma~amos com Pór- 4 ,... ,- ~ ~ .~
tugal uma só nação.
'
E' verclade que no decreto de 18 de Setembro de
algum modo se indiêãvã a indepenaenciã; mas
essa mes ma indirecta declara.cão seguramente não
tinha chegado
co1onia do tlacramento . Em taes
termos não os contemplo prisioneiros de guerra,
por.qu~ o Brazil, não era então uma nação separada
e diversa daqu ella a que fomos unidos, e a que elles
~Tlenceffi; e tambem OS não considero espiões
~o nvenc1d?

2

6

.

,. ..... {

/.'
'·

l

,

-

.1. .....

...

-

;

SESSAO EM: 2 DE JULHO DE 1823

porque quando os apanharão nem seu trage era mu- como taes os dous partidos contrarios, e observadado nem tentavão occultar-se; pelo contrario vejo .!.em-se as leis da gL1erra.
.que· lorão d~eitos ter co~n o che.fe e a este entre- . P~r. con'seguiute, ainda. que_nesse tompo e~tava
garão is otlic10s que levavao.
. _ ~a~ gt:an..de m~narchrn_portugu9zã, nós Já fa1 · Logo são daquelles homens que não qmserao :i:ta!l).os um .R_artido d11Terente do qua segfilào os poradherir á causa do Brazil; e de nenhum modo !:!!fil!ezes Europeus; logo em acto de guerra todo
'\ podem ser conside1'ados inimigos, ... nem julgados aquelle que for apanhado com armas na mão, ou
em conselho de guerra.
.
i:>retedendo de qualqu er modo destruir o nosso parEu sei. que devemos destruir todos os obstaculos Lido, deve ser considerado prisioneiro de guerra;
que se opposerem á nossa independencia; mas o mesmo farão aos nossos os portuguezes Europeus;
nenhum direito temos de punir homens só porque e se por acaso se pr..ivasse que crão espiões devião,
n_ão ihJlserão adhebr á ella; o que lJodemos fazer é sem duv_ida, ser tratados como tae .
expulsa-los do nosso seio.
Nao digo que toubão esse caracter; porque não se
Dema'is Sr. presidente, eu desejava que fizesse- mostra que Yiessem occullos, antes entrarão á vista
mos conhecer ás côrtes de Lisboa que não çrão mais de Lodos, e so apresentarão ao chefe a quem entrcgenerosas do que nós. Quando da Bahia forão re- garão os officios que leva vão; a meu ver são unimetlidos para Portugal quarenta e tantos homens, cameato prision eiros de guol'ra .
logo os mandarão processar r julgar sení demora, o lia comtudo outro ponto àe rista em 'quo talvez
pelo Erario se exped irã o ordens para as suas pas- podllriamos considera-lo culpados; e vem .a ser no
sagens; e o brigàdeiro l\ianoel Pedro de Freita , tempo em quo estes requerente forão presos ai'naa
que na mente dos Europêps merecia o maior cas- go~:_ rnava e"o m o regente o actual imperador e como
tigo, foi julgado innocente, e já se acha entre os te.gente tinha dado ordem que se retirassem ~quellas
seus.
tropas, -e estas erão obrigadas a obedecer-lhe · mas
Quereremos nós por ven lura que estes hpmens ellas desobedecerão, e os req11,1rentes forão n~s dos
passem ainda mais seis ou <;>ilo mezes em prisão; da d esobed ie a ci~
·
além do muito tempo que já padecem, para sahirem
Considerados por este larloparece que devem entrar
depois innocenles !
em conselho de guerra co mo fil!ldadQ desobedientes
Que tl'isle idéa daremos dos nossos princípios de ªº. seu chefe.; ma s quando eu di go isto não po&so
justiça !
deixar de acrescentar, que em ''erdad c soas cousas
E que utili~ ad e, Sr. Presidente1 resulta á nossa a~nrla e x istis~c 1r_i ri_aquelle eslado, se. Sua Magestade
causa, do castigo destes homens, ou de os retermos a nda fQsse pr1nc1pe regente, dev1ão ser jul aado
- por mais tempo presos?
em conselh o de guerra; porém elle hoje é 11111~ enSe algu m bem nos d esse tal vez me conformaria; tidade diversa , e não sei como possãexigir obedimas sendo nenhum o p!'Oveito, porqu e não lho fa- encia ao que se determinou cm uma ordem de
zemos o que elles querem, que é voltará sua patria, cousas que elleJTiesmo abandonou .
Co ~fesso que se eu fosse juiz nenhuma culpa lhe
onde nus não fazem mal algum?
Por isso mesmo que pertencem hoje a uma nação achana,_ e que t~mbem os mandaria embora; co mo
nossa inimiga, mostremos-lhe que sabemos exer- porém Já se achao ~m processo decidão os desemcilar actos de compaixão e de humanidade com os b_a~gadores o neg?c10, q_ue pro val'0lmentc será demesmos que seguem a causa contraria á nossa .
c1d1do desla _m!Jn ~ 1ra, pois não lhe descubro crime;
l\~nd emos pois ~stes homens já par8: º. seu paiz, mas c~ mo na~ sei com ~erteza o que fiz ~r ào , tome o
e não aggravemos os seus males com miustas de- poder JUd 1c1ano con hcc1menlo da ma teria.
O S.R. FRANÇA: - Sr. presi dente: ão ha corpo
moras de que nenhum bem nos res ulta.
O Sn. HEXRIQUES DE RESENDE : - Sr. presidrnte; de del1 cto para que_ ~os 7 a este negócio ser comEu entendo que• o illuslre deputado não está na m e tt1~ 0 ao poder iud1crnno.
ordem; porque a commissão diz que este negocio
Estao além d1 so presos ha 9 mez s, e alimentanão é da con'\fletencia da asssembléa ; e portanto d~s á custa do estado ; para que fim estaremos.nós
€ necessario que a assem biéa declare que é da a suste~t ar es tes homens? , . . .
sua competencia, 1:i.:1ra poder entrar em discussiio.
Se nao se _lhe póde fazer JUSL1ça porque falta o
O SR. FRANÇA : - Sr. presidente : ão é por com- c~1!ºn de fdeli eto tratemos de nos alli viar do pezo
Pa ixão , mas por J·uslica
• , que devemos tomar em qterra os azem, e mandemo-los embora para n sua
consideração o requerimento destes homens.
·
O Su,. RoDnJG_uEs DR CAnyn1~0: - Peço a leitura
Segundo o qu e examinei forào presos cm 2 de
1 Outubro, islo é, 10 dias antes <la proclamação da do offi c10 do barao para me mte1rar da ma teria .
nossa inde.e_endencia, que foi DO dia 12 do mesmo
o Sn. SECRETARIO CARNElllO DE CAMPOS leu o dilo
·:m ez . Antes daquelle dia estavamos sujeitos á Por- officio nos seguintes termos:
por(( Illm · e Ex1ll
Ha,rendo eu rece b"d
tugal; com -elle
· d. · dforão -.
- · C:1·
~ ·1 o so be· · faiiamos
d - uma
- ~S~l!Cão;
tanlo ~resos _qu~n o eram os ~m ~ to. os P01 tu- ran os decretos de Sua Alteza Real o Pdnci e Reguezes, e daqui conclúo que_ e de_ 1ustiça 1:1ª"~-a- gente do Brazil, e não poilendo faze-los efecutnr
lo~ embo;a po.~ue no que llz_erao nao co~ m - tte18:0 cer~ado como est.a ,·a dentro da praça de Moncrrme alºum, concordo po~s com 0 n o~rn pre?P1- tev1déo por uma facção de subditos inobedientes,
nante, mas declar8:n~o que nao 'Sou mov_ido p_or im- que suffocava a minha legittma autoridade e a ue
pulsos
por prrncfpios de eu tinha mosti·ado ,alguma di·rrerança na esperança
'
q
· stica de compa1xao, e sim
·
JU • ·
.
( que me falhou) ele os levar com prudencia e
O Sn. ANDRADA MACUADO: - Sr. presidente : A tempo ao conhecimento de suas obrio-acões · mardhei
que~tão a meu ver não é esta . Quando .'!ma parte da pura. o quartel das tropas, tão vaI'eôtes, 'como su. nacao entra em_ guerr11: _com a outra, alDda <J6ie e~tiis bordmadas, que se achão ás ordens do brigadeiro
duas partes nao esteJaO sep~radas em ~açoes d1ffe- Manoel Marques de Souza, e começei daqui, lli.
,rentes, é de absoluta necess1~ade considerarem-se plena frui ção do meu lugar, a expedir as providen-
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cias, que me era i:ecess~rio. tomai: para qu~ as determinações do rnm1sterio tivessem cumprimento.
o que eu assim mandava, parte era obedecido,
parte não, pelas tropas da.divisão estacionadas em
Montevidéo~ e os facciosos até se attreverão a nomear o bri$'adeiro D. A lvar~ (qu~ te\'e o desaccor~o
dé aceitar) commandante mtermo, emquanto nao
chegava a Montividéo o brigadeiro Saldanha, que
elles pretendião acclamar por seu chefe.
« Outros varios passos criminosos derão aquelles
alucinados, deixando de ler aos soldados as minhas
ordens· contando-lhes mentiras e aleives para os
indispÔr contra as aulorida~es constituid~s, e lernndo-os atrrpeladamente por outros meios semelhantes pa;a um estado de anarchia; e considerando
que lhes faria muito para o seu caso perverter os
dignos batalhões de ca11adores! que sem pré sa te_m
conduzido como verdaae1ros militares; encarregarao
desta commissão indigna ao capitão José de Vasconcellos,e aos a!feres José Felippe Jacome e Domingos Manoel Pereira de Barros, a quem já t.inha aplanado •O cami nho o capitão-te uente Bernardo Soares; mas logo que saltarão em terra forão presos
poli benemerito coronel Manoel Jorge Rodngues,
e remettidos a este quartel general : e como apesar
de serem réos convictos pela propria confissão de
seu crime, a que dão nomes heroicos, não haja aq.ui
juiz competetente que. lhes applu;rue ~ lei, .e.nao
convenha lt publica vmdlcta e a d1sc1plma m1hlar,
que fiquem impunes; Lenho resolvido, pelo peso
que fazem neste destino, remelte-los a VV. EExs.,
a quem rogo se dignem mandar que elles sejão embarcâdos na primeira occasião segura para a cô~te
do Rio de Janeiro, afim de que Sua Alteza Real disponha delles, lt vista do summario a que mandei
proceder e que remetterei quand.o estiver prompto,
o que fô'r a bem .da justiça da causa pu~lic:_a e da
união da monarclua, que elles tanto forceJavao por
acabar.
Deus guarde a VV .EExs.-Quartel general na villa
de S. José, 8 de Outubro de 1822.-lllm. e Exm. Sr.
vice-presidente e mais membros do governo da
provincia do Rio Grande de S. Pedro do Sul. Rarão da Lagu11a. »
· O Sn. Hi::NRIQUE ·nE RESENDE: - Eu tinha requerido que primeiro se. decidisse se. era da nossa compefencia este negocio; quero dizer que se tratasse
de apurar, ou não, o parecer da commissão: mas
como se tem entrado na materia, direi que de nenhum modo nos devemos ingerir nella: estes presos
estfio afTectos ao con elho de guerra, esperem pola
sua decisão; para que é mettermos a mão em negocio da cornpetencia do poder j udiciario?
Quauto ao exemplo que cita o Sr. Alencar das
côrles de Lisbôa, é priso n~o tomarmos.a.graça no ar.
As côrtes procederil.o msso -com mais circunspecção: quando fol}lo para lárem.ettidosquarenta e ~ous?
a cujo llumero eu pertenet, o que eltas fizerao foi
manaar que o p·oder judiciario decidisse logo este
ne.,.ocio segundo os papeis existentes: estava arela~ào e1~ ferias; abrio-se logo, e ÍOJ:!lOS sol los por
sentença .
Parece-me qne com os que forão da Bahia aconteceu o mesmo.
Os outros dous de que falia o nobre deputado tiverão um perdão que recahio sobre sentença proferida; isso difTerente é do caso em que estamos: estes presos estão mettidos em conselho: é o meu
parecer qnA se clign ao governo que os mande sentenciar.
J
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O. Sn. ALENCAR: -A supplica dos requerentes e
o que acaba de di~er o illustre preopinante, é a
mesma cousa; mas nao está nas mãos d·o governo a
brevidade da. de~isão do negocio, porque se espera
pelo summano que ha de. remetter o barão da Laguna.
·
·
E quando mandará elle, Sr. presidente 1
E para que vem cá o tal summario? ·
O barão diz no seu officio que mandãra proceder
a .s_ummario porqu~ estes ofliciaes se_ º.PJ>unhªo ã
_l!EI~ da mo~l!-rcfüa; ~o~o se o summar10 provar
que elles quenao a div1sao della, são para nós vi~
tuosos, estão nas mesmas circumstancias em que ·
nós estamos; e portanto não sei que por este summario possão ser criminosos, nem que por el\e se
deva esperar.
Por ultimo, respondendo ao que disse úm nobre
T~(, t;,. __
dep~tado sobre os presos de Pernambuco e da Bahia,
advuto que não disse que não tinhão sido sentêin- )
...~~.. !/
ciados, •mas que forão logo sentenciadtls; o que é
tambem uma demonstracào de vontade de soceorrer 1
a humanidade opprimidâ.
'
O Sn. FRANÇA: - Sr. president~, porque não
ajuntou o barão da Laguna ao officio que fez o processo destes homens?
·
Porque os mandou para aqui presos só com um
officio de que se não póde tirar cousa alguma ?
E depois de nove mezes de prisão, ainda estes
desgraçados hão de esperar que o barão da La~una
lhe faça o favor de lhes mandar formar culpa 1 Eu
vejo nisto um procedimento contrario a todo.o direito; e por isso sou de parecer que·sejão julgados
pelos papeis existentes, servindo estes de corpo de
delicto,sem se esperar por esse sumtnario que o barão
mandará quando quizer ou lhe parecer; pois não
sei que elles devão estar gemendo em uma prisão,
porque o barJto da Laguna não cumpre com os seus
deveres.
RP.metta-se, pois, o negocio ao governo e digase-lhe que faça sentenciar estes homens pelos papeis que existem, sem dependencia dos que se pedirão .
O Sn. HENRIQUES DE REzENDE: - Quando eu
disse que a assembléa se não ingerisse em um nego- ._
cio que está entregue ao poder judiciario, não disse
que se esperasse por esses summarios que deve
mandar o barão da Laguna: disse só que se dissesse
ao governo que os mandasse sentenciar; e então
eu sou de opinião que sejão julgados'segundo esses
papeis que ahi existem, sem se esperar seculos, que
cheguem os summarios que ma'nda o barão da Laguna, que certamente tem sido omisso : e esta falta
de exactidão não deve servir para demorar.-se tanto
tempo a decisão de homens, que já estão presos ha
nove mezes,
Não entro na questão, se elle.s são desobedientes
ou espiões: sobre isto claramente fallou já outro
nobre deputado: só direi que a desobediencia e a
espionagem têm seus caracteres proprios. ·
Sejão pois julgados segundo as leis, á vista dos
papeis existentes, sem mais delongas.•
O Sn. CARNEmo DA CuNHA: - Tambem convenho
que seja remettido o negocio ao governo para que
sejão julgados sem demora, tomo disse um illustre
deputado, que as côrtes de Lisbôa praticarão com
quarenta e tantos presos que forão de Pernambuco
para Portugal.
Eu, fallando a verdade, não sei como se possão
considerar criminosos, nem me canço a prova-lo,
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porque os i~lustres preolli~ant.es· já mostrarão: 9ue de delicto os papeis existentes, vislo não ler mannão são espiões, nem pns10nell'OS de guerra; ~a se dado o bílrão da Laguna os mais que pertencem à
disse tambem que nenhum bem resulta ao Braz1l de este negocio.
sua demora aqui, antes nos servem de peso, pois
O exemplo que se citou dos presos de Pernamestá despendendo com etles o estado; mas decida- ~uco e Bahia .me parece muito a proposilo; sejão
mos isto : se são criminosos julguem:os já, e se o Jiirgãdos, mas Julgados sem demora; e assim prat.inão são, vão-se embora para o seu pa1z .
caremq_s com elles o mesmo que se praticou com os
O $R. DIAS:""""' Sr. presidente, peço a V. Ex . que nossos.
proponha á consideração da assembléa se os docuO Sn. ÁNDI\ADA MACHADO: - Só como espiões
mentos que existem são bastantes para lhes formar Rº~ei:n estar.culpados_; e . espionagem não se prova.
Cnmmo muito o barao da Laguna em não ter man·
corpo de delicto.
Eu não .sei decidir desta ma teria porque não sou dado o summario ; é n~glioe n~~' e ~negligencia sujurisprudente; mas o que sei é que estes homens pma; mas para nos nao prec1p1tarmos, parece-me
estão presos ha immenso tempo, e que taes delongas bem. que se espere até o fim deste mel) pelo sumsão escandalosas.
mano, e que no caso de não vir até então, se conTambem nunca direi se elles- são ou não crimi- tmue o processo com os docum•mlos existentes para
nosos; esta decisão pertence aos julgadores; mas serein julgados pelas leis da guerra.
'
sempre considero que quando farão presos não esO
Sa.
GARNEmo
DA
CuNnA
:
Só
discordo
da
tavamas legitimamente separados de Portugul,nem a
d~ illustre preopinante em querer que se
nossa independencia bem proclamada. Além disto opinião
devemos procurar vencer os nossos inimigos até no espere mais um mez.
As c:õrtes de. Portugal mandarão julgar lego os
coração, mostrando-lhe qüe não temos em vista
~nãQ- a ê_eparação, e nunca o sangue dos que for~o pr~s~~ da Balna e Pernamb uco pelos papeis que
-nossos irmãos, e o pagem vir a ser, sem que seJa existia o, sem ~sperar pela devassa; façamos agoca o
mesmo; eu nao appro.vo a demora.
necessariQ..apartar-nos da nossa independencia.
O SR. ANDRADA MACHADO: - Como hão de ser ·- O Sn. FRANÇA:~ Não posso. convir em que eslenossos irmãos? Como homens siill; mas por a·utra Jªº presos por mais tempo ; Já o estão ha mais de
nove m~zes, e~ menoscabo da lei que prohibe que
\ qualidade nunca.
· No juramento que demos está expresso o não ser- o c1dadao esteia preso sem culpa formada. Sej·ão
mos unidos á nação alguma do universo; a nossa pois ouvidos no con elho de guerra e faça-se-1 rns
'
independencia alli está estabelecida para sempre. justiça pelos papeis que existem.
A culpa é do barão da Laguna que não tem manO SR. DIAs: -- Ainda me não desdigo. São meus
Í.I:ll1fil; nem por seremilleus inimigos deixão de o dado o processo ; e elles não devem solfrer por falta
ser. Devo exercitar com elles todos os actos de ca- alheia.
ridade; e uma vez que não estejão com as armas . O Sa. AxnRADA }1AceAno: - Eu conb~ço Sr. prena mão hei de assisti-los.
s1~eute, que e?les homens têm soffrido muito pelo
Quanto ao que disse o nobre µreopinante sobre a IIlJUSto procedimento do barão da Larruna · e creio
nossa separação, concordo; mas lambem digo que a que S. l\J. J. o reprehenderá severamen°te; r:ias uma
independencia não exige que seja immoral nem cousa e éi1gir responsabilidade de um máo execufarto de caridade.
..
tor, e outra é soltar home'ns sem ao menos dar
O SR. ANDRADA i\faceADO : - Aqui não se tratou tempo a que possa vir a culpa e conhecer-se a verde immoralidade, isso é diITe.rente questão; fallou- dade.
Confes o que é já muito o tempo da prisão, mas
se de independencia, e sobre isto ainda peço que o
iIIustre deputado se explique, porque @seja sab'lr como e mandou nova ordem, r.tlvez não tardem os
se entende que ainda podemos vir a fazer parte dessa papei? de,z ou doze dias; e já agora, onde tem ido
naçaO,·e nesse <:aso requererei a ordem ; agora se o mais"ª o menos .
qúer dizer que os devemos tratar como homens, res- . Nesla pequena demora não acho grande inconvepondo sómente que o nobre deputado não é mais mente, e póde ser que venhão cou as importantes:
Demais, o caso não está tão claro tomo se faz· semhumano do que eu.
pre e póde presumi~ alguma cousa de espion~gem;
O Sa. ALENCAR: - Eu julgo que nada ha mais P?rtanto
demos mais um pra o de qninze ou vinte
superfluo do que este argumento; porque o illustre dias, e se dentro dcllc não Yierem documentos
deputado quando faltou, declarou logo ci,tie poderião sejão julgados pêlos que existem.
'
ainda ser nossos irmãos, sem que fosse necessario
O Sn. PnESIDENTE propõz se a materia estava disapartarmo-nos da nossa independem·ia.
cutida,_e vencendo-seque sim,fizerão-se algumas obO SR. ARAuJO LnIA: - Sr. presidente, nós esta- servaç?es sobre o modo de pôr a materia á votação;
mos em guerr_?. com Portugai : tropas portuguezas e depois de um pequeno debate, passou o Sr. presiestão no nosso territorio; e. póde acontecer que os dente a propô-la do modo seguinle:
nossos officiaes caião nas mãos de nossos inimigos;
por isso eu ~u ero que tratemos estes como desejo . 1.-• Approva:se_o parecer da commissão sempreJud'icar as add1cçoes que hajão de fazer os Srs. deque os nossos sejão por elles tratados.
Já ouvi apontar em sua defeza a_época da prisão; putados? Venceu-se que sim.
e_ na verdade a esseiempo não havia propriamente
2.• Deve dizer-se ao governo que mande julgar
separação, _havj_ão adtec\)dencias, achavamo-nos na logo aquelles requerentes pelos papeis q11e existem,
·lide, mas.não se podia dizer de que lado estava a sem esperar pelos pedidos ao barão da Laguna serazão, nem · que -eramas nação independente. Por g.undo lembrou o Sr. Araujo Lima? Yenceu-s~ que
todas estas considerações· já feitas, e que julgo muito s~m; accrescentando-se que fossem julgados pelo
justas, o meu voto é que estes homens sejão julga- direito da guerra.
dos pelo direito da guerra"e qu~ lhe sirvão de corpo
O SR. PRESIDENTE assignou para a or dem do dia:
0

SESSÃO EM 3 DE JULHO DE 1823
1. • A terceira discussão do projecLo sobre governos provinciaes.
2. 0 Regimento da assembléa.
3.• O parecer adiado da commissão de legislação
sobre o reqtterimenLo de José da Fonseca Pereira.
LevanLou-se a sessão ás 2 horas da tarde.
Jasé Jlicardo da Costa Agu.iar de Andrada, secretario.

RESOLUÇÕES DA ASSEJ\IBLÉA
PARA MARTIM FRANCISCO RIBEIRO DE ANnRADA
lllm. e Exm. Sr. - A assembléa geral constituinte e legislativa, do imperio do Brazil, approvando u parecer da commissão de fazenda sobre o
requerimento de An Lonio Machado de Carvalho, que
pedio em conternplação ele se.is servicós uma pensão que o salvasse, e a suas cinco fifhas, das desgraças da indigencia, manda participar ao governo
que tem resolvido que este benenierito cidadão, reduzido á condição miseravol por acções generosas
e proficuas a seus concidadãos e ao estado, receba
do thesouro nacional, pela folha da obra pia, tanto
a pensão de 2508 de que gosavão annualmente as
uas sobredilas filhas, em virtude do decreto de 2 de
Abril de 1819, como a que se lhe concede agora de
4008 annuae , que prefazendo com a primeira a
quantia total de 6508, passará por seu íallecimento
a todas as suas filhas reparliclamcnle. O que V. Ex.
levará ao ~onhecimen to de S. ~J. I.
Deus guarde a V. Ex. - Paço da assembléa, 2 de
Julho de 1823.- Jo é Joaquim Carneiro de Campo.~.
PARA JOÃO VIEll\A DE CARVALltO.
lllm. e Exm. r. :-A assrmbléa geral constituinte P legi !ativa do imperio do Brasil, tom1mdo
f'lm coosideração o parecer da com missão de marinha
e guerra sobre o requerimento de José de Vasconcello Bandeira ele Lrlmo , José Felippe .Jacome de
ouza l'erflira Vasconcello , e Domingos l\Ianoel
Pereira de Barros, todo officiae da divisão de voluntario rraes d'El-Hei e !acionada em Montevidéo, remettido preso a esta córte pelo barão da
Laguna, como emis ario da referida divisão para
revoltar a tropa da rolonia: manda partie>ipar ao
governo que tem resolvido, que e tes officiaes sejã9
julgados pela leis da guPrra, á vista dos pa_p~i _aqui
exi tentes, em e e. pPrar pPlos que oe t:x1g1rao do
barão dq Laguna. O que V. Ex. levará ao conhecimt nlo d . ~J. 1.-Deus guarde a\'. Ex. Paço da
asscmblea, em 2 de Julho de 1823.-José Joaquim
Car11ciro de Campos .
PAR.\ JOSÉ 80 'IFACIO DE ANDRADA E SILVA.
lllm. e Exm. r. :-A a .embléa ~eral constituinte e legislativa do imperio do Brasil tendo procedido hoje a nomeação de presidente, vice-presidente, e ecretarios, para o mrz que decorre_ do dia
de amanhã até 3 de Agosto: manda cornmuoic&r ao
governo, que tem elei~o para pro.i~cnte a _Man oel
Ferreira da Camara Bittancourl e Sa, para vice-presidente o barão de . anto Amaro, para secretaries
eITectivos lo.é Joaquim Carneiro de Campo , Manoel
José de Souza l•'rança, José Hicardo da Costa Aguiar,
e Francisco l\Iuniz Tavares, e para supplenles José
Feliciano Feroande Pinheiro, e Jo é Antonio da
Silva-Maia. O que V. Ex. levará ao conhecimento
de S. l. 1.-Deus guarde a V. Ex . Paço da ass 111bléa, em 2 de Julho de 1823.-José Joaquini Carneiro de Campos.
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Sessão em 3 de Julho de -1823

PRESIDE'ICIA DO Sll'.. CAUARA
Reunidos os Srs. deputado·s pelas 10 horas da
manhã, fez-ze a chamada, e acharão-se presentes 55
fa_ltal'.!-do por doente~ os Srs. Gama;.Gondim, Hocha:
S1lvelt'a ~lendonça, Rodrigues velloso, Ferreira
Barreto e Lopes Gama.
O Sn. PRESIDENTE decl~rou aberta a sessão, e lida
a acta da antecedente foi approva<la.
O SR. SECRETARIO CARNEIRO DE C.wPos lau o seguinte officio do ministro de estado dos negocios da
guerra:
« Illm. e Exm. Sr. -Levei á augusta presenca
de S. 1\1. o lmpr.raclor, o officio dt: 19 do presente
mez qufl V. Ex. me dirigio da parte da assembléa
geral constituinte e legislativa do imperio do Brazil
com a iudicação proposta pelo deputado Francisco
de Paula Souza e Mello, relativa aos destacamentos
milicianos na província de S. Paulo. E tomando o
Imperador em consideraçáo um tal objecto, houve
por be_m dar a este re_speito as providencias que por
agora ;ulgo!1 n~cessar1as, mand_a n~o expedir ao governo prov1sor10 daquella provmc1a as convenientes
ordens . O que participo a V. Ex. para levar ao conhecimento da mesma assembléa.
« Deus guarde a V. Ex. Paço, em 30 de Junho
de 1823. - João Vieira de Carvalho. - Sr. José
Joaquim Carneiro de Campos.» -Ficou a assembléa
inteirada.
Leu depois uma participação de continuação de
molestia do Sr. Silveira l\Iendonca. - Ficou igualmente a assembléa inteirada. •
O SR. CARNEIRO DA CUNHA: - Pela segunda vez
me resolvo a levantar a voz neste augusto recinto,
para fll;lla_r em favor ~e u~s desgraçados que considero v1~t1mas da arb1trnnedade dos juizes.
Desejo que os magistrados reconhecão quo esta
assembléa ha de punir e defender a liberdades dos
porns, e que nunca perde de vista a obsen-ancia das
garantias do cidadão.
Sr. presidente 1 De que servem as leis se ellas não
são executadas! Confesso que muitas das que nos
tem reg!do até agora são más; mas o abuso da sua.
execução é mil vtJzes peior.
Ilem tristes _provas nós temos na· oppressão dus
povos do Braz1l, qt1e por Ires seculos soffrerão toda
a !JSJlecie de violencias e despotismos úa parte dos
mag1~trado~ sem_pre promptos ~ sacrificar a justiça
a seus sordidos mteresses e paixões: não fallo de
tpdos porque algun tem havido, mas poucos, de
honrado caracter e merecedores do nossõ reconhecimento.
E' pois, Sr. pre idente, coulra este abu o que eu
clamo; e como estou persuadido que não ha objecto
mais sagrado do que a execução d s leis, peço a esta
augusta assembléa que tome em consideração a indicação que oITereço para se expedir sem demora a
senten~a <lesses cidadãos presos na ilha das Cobras,
em damno seu demorada.
"
De que n\)s serviráõ, Sr. presid;mte as leis mais
liberaes e não forem executadas? De que nos servirá a nossa con tituição, por mais sabia que seja
'
se não fór observada?
Serã uma constituição de papel!
E' preciso poi que os magistrados executem as
leis, e por isso diga-se ao governo que os obrigu~
a cumprir os seus deveres. En feio e mando á mesa
a seguinte
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Se por isto dou a entender

C{UC

me persuado que

ha: faltas na execução das leis, lambem o nobre
1
« Proponho que se diga aÓ gover~o que faça ex- preopinante em seus discursos já nesta assembléa
pedir a sentença dos presos da ilha das Cobras, com tem fallado dessas faltas, e assoverado que ha de'
a "brevidade que as leis tanto recomm_endão ao jnizes clamar contra ellas como sentinella da liberdade; e
1 de guardar nos processos dos presos visto que consta portanto se póde notar-se parcialidade em mim tamque ha muitos dias tem o dito processo em conclusão. bom o nobre deputado não está isento dessa nota;
Paço da assem biéa, 2 de Julho de 1823. - Joaqwirn mas nenhu!11 de nós é parcial, o amor da justiça é
JJfanoel Ca.rneii·o da Cunha. »
que nos guia.
Eu sem pro fallei a favor do povo; rnmp rc fui e
O SR. PRESIDENTE declarou que entrava em deserei o defen or das garantias do cidadão; ainda
bate a urgencia da matei-ia.
O SR. FRANÇA: - Será possivel que alguem deixo mesmo nesses d.ias de horror, no tempo da revolude conhecer a lLI'gencia desta indicação. Cuido que ção ãe Pernambuco, fallei,a favor dos presos pelo
governo, como poderia provar até com alguns memnão.
Nella se trata da materia mais importante, que bros do ta assembléa; e fiz os esforços que pude para
póde occorrer nesta assemblé_a depois da da salvação ~alvar cidadãos opprimidos. Não Lenho talentos; as
minhas expressões são Irar.as; mas com estas poucas
publica do estado.
Trata-se de occorrer á oppressão, que sob càr de forças sempro claW!arei a favor da humanidade
justica se faz á uma porcão du cidadãos, conservan- quando a julgar perseguida. São estes os meus sendo-os por longo tempo iiresos, ora sem so .lhes dar timentos.
livramento, ora demorando-se-lhes a sentença .
O SR . ÁNDRADA MACHADO: - O illustre deputado
Que é isto pois á face, e na presença de uma as- que acabou de fallar não percebeu beqi o que eu
.sem biéa tutelar dos direitos do cidadão? Seremos disse; não lhe chamei parcial ; disse que parecia
mudo e frios expectadores da qtiebra que assim se parcialidade allirmar-se o que não se sabia .
commette das leis existentes? -Não teremos direito,
Eu fa\lo sempre como legislador., creio qu e os
nem energia bastante para desperta.r ao governo de outros o mesmo fazem; e_ bom · quo a.nação se persua stoica insensibilidade, afim de que faça entrar suada que só temos em vista o seu bom, e não moos magistrados nos s~us de1eres, quaes São os de tivos particulares.
decidirem logo e logo os casos, que por sua graviDisse ~ verdade o illustre meml1ro quando lemdade se declarão summarios, como é o de qtte se faz brou que eu tenho protestado ser a entinella da
liberdade; sim eu grilarei todas as vezes que me
cargo á estes presos 1 . .•.
Apoio a urgencia, senhores, da indicação. Nada constar que ha falta de execucão de lei , que se nos deve tocar ta.alo depois da salvação do estado, violão os direitos do cidadão;· serei o primeiro a
como a causa do cidadão opprimido; e opprimido pedir a reforma, e a exigir a responsabilidade; ma
com injuria da justiça, como são estes.
emquanto isto me não for provado não serei tão
O SR. ANDIUDA MACHADO: --Eu j11lgo tão desne- temerario que dê como certo o que não passa de
.
• .
cessario fallar nesta materia, que até direi com a ditos vagos.
minha costmúada franqueza, que noto uma especie . Q~anto a .estes homens qne se achi~o presos, eu
de parcialidade em se tratar deste objecto ; nem sei 1.hrei que os Julgo em proce~so por sediciosos e pertambem para que se trouxe á memoria o passado tubadores · da ordem p_ublica, e que os magistrados
governo_despotico; nós não estamos já nas mesmas talvez se achão embaraçados para os sentenciar;
pois até ouço que pertencião a uma sociedade secircumslancias, nem Deus tal permitta.
Passando porém a fallar da indicação, digo que creta. Eu mesmo !>e fôsse juiz, me veria perplexo
ninguem sabe aqui se esses homens estão bem ou em taes circumstaucias. Não censuremos os mamal pronunciados; e que desejaria que nunca pas- gistrados antes de tempo; ~ejamos mais prudentes;
e esperemos pelas sentenças.
•
sassemos além da nossa méta.
Eu acho mui singular que se mande dizer ao goO SR . ALENCAR: - Sr. presidente, eu ouço fallar
verno, sem motivo conhecido, que faça a sua obri- geralmente destes presos como de homens innocengação; parece-m~ que o _fim que se tem e~ vista é tes, e creio que a maior part,e dos illustt
embros
atacar um determrnado cidadão ; e eu qmzera que desta assembléa são da mesma opinião .
isto nunca se praticasse.
Est_a devass~ tem sido taxa~a pelos homens probos
Para censurar ([ualquer autoridade deve haver de 1111u ta, e hlha do despotismo, não havendo nem
razão justificada; e eu vejo .criminar magistrados se quer corpo de delicto; appareceu simplesmente
por faltasimaginarias.Estes processoSba muito pouco uma portana do governo ma11dando-a tirar.
tempo gue estão na ralação ; qualquer dos desemSe este acto arbitraria se não acab11, até a assembargadores tem direito a vêl-os, e a examinai-os; bléa se desacredita; ha de dizer-se que não ha aqui
isto leva tempo ; e o decorrido não é tanto que já quem falle e puna por estes homens, apezar de já
possão ser arguidos de demorados, até porque a ma- terem apresentaç!o documentos attenrliveis comra
teria não ê de pequena importancia. Por isso acho semelhante devassa.
intempestiva \indicação e voto contra ella.
O que parece é que elles são victimas de odios e
O SR. CARNEIRO DA CUNHA : - Como o illustre vinganças particulares; e por isso devemos procupreopinante ataca a minha indicação, como filha de rar q_ue se ul~imem seus processos, para que não
sofTrao por mais tempo a . desgraça da prisão sem
parcialidade, eu me l'ªvanto para defender-me.
Quando é voz publica, e aqui se tem affirmado c~lpa alguma, e o que mais é em tempos consLilunesta assembléa, que ha injustiças nos processos c10naes.
·destes presos não sei que seja parcialidade propôr
_N~o, Sr: presidente, nà? abafldonemos estes opque se diga ao governo que faça abreviar a ctecisão, pr1m1dos; velemos pela liberdade do cidadão· ao
nem vejo que se siga algum damno da minha pro- men~s ~ão demos lugar a qne se pense que v~mos
posta.
com md11Terença a oppressão.
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Faça-se pois o que fõr possivel para que sejão
quanto antes sentenciados estes homens, c1;1ja i~
noconcia toda esta cidade apregoa, e a cuia .ºP1.nião •e u tambam mo uno; e por isso voto pela md~
cação para que o. pder judiciaria acabe com estes
proce~sos, e se saiba se os julga innocen tes ou
culpados.
O SR . AnAuJo LniA: - Sr. presideute, a questão
reduz-se a saber se os magistrados tem faltado á sua
obrigação . A lei manda que elles dêru suas se tenças em prazos determiniJ.düs, se elles s~ te~. des viado
da r egra, se não tem executado a _101, ex1Ja-se que
cum prão os seus deveres : estes sao os termos da
ques tão.
E enho a honra de pertencer á clv.sse dos magistr élo ; mas n em por isso deixarei de a censurar
quando so ub er quo o merece, . porém lambem a d e ~
fenderei quando a vir injuriada sem razão fundada; e
o que dictão os princípios conslitucionaes qu e tenho
gravados no coração; e. se não olharmos para estes
principies não teremos ·liberdade.
1ão durídomos, senhores, o que garante a nossa
liberdade é a divisão dos poderes ; sem ella voltamos
ao antigo despotismo ; sem ella não ha governo
constitucional.
·
Disse o honrado membro que no juizo publico
estes homens são innocen tes·; não duvido que o
sejão ; ma eu não sei se o são; e co~10 tem de ~~rem
julgados, nós vcr~os se é verdade.1ra a op1mao ~o
publico e conheceremo se os magistrados fallarao
aos seu~ deveres, se atropellarão os ~i1:e~ tos do cidadão; mas por ora co nservemos '?-_ d1v1 sao dos poderes ; deixemos que os hom.ens seiao sentenciados,
l'i to que se está tratando disso .
O SR. ANDRADA E°SILVA: - Levanto-me pararesponder ao illustre deputado o Sr. Alencar _qu~ disse
que não houve corpo de dehcto ; isto nao e nada
menos do que avançar uma falsidade. Essa portaria
de que o nobre deputado fallou foi consequencia de
uma representação da camara e dos procuradores
geraes das províncias do imperio, em q~e designavão certos homens como cabeças de sociedades secretas, com correspondoncias em todas as províncias para fins subversivos, e em que rogavão a S.
1\1. imperial quo tomasse a\guma medida com que
se atalhasse o mal que pareciã eminente.
Eis aq ui pois o corpo de deli6'to; isto é um fa cto;
e eu desejára que nenhum deputado, por conhecer
pouco os negocios que se trata, avançasse proposições
falsas contra facto sabidos e até impressos.
O Sn. ALENCAR :-Seja-me licito respond er ao
nobre deputad'b que me a~cuson de Q.Vanç_ar falsidades: n ão costumo servir-me dellas para fim
algum ; só tenho em vista, quando folio, a verdade
e :i justiça.
E' um facto, Sr. presidente, ainda novam ente o
affirmo ; não bou ve corpo de delicto para a prisão
destes homens, embora houvessem representações ;
isto é hoje uma verdade de que ninguem duvida;
tem sido victimas do odio e da vingança de seus
inimigos.
Não se prende um homo~ se1?'! te: praticado
factos em transgressão de lei; abas nao temos hberdade; e com tudo sem p-r~ceder culpa estes forão
.
presos e sepultados em masmorras 1
Sr. Presidente 1 velemos e guardemos a garantia
mais sagrada do - cidadão; eu não sou magistrado,
mas não é preciso sê-lo, P.ara conhecer q11e ta~s
prisões forão a~os de despotismo, e que para mais
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oppressão dêstes perseguidos se tem retardado escandalosami:mte a decisão dos seus processos.
Não sei se a culpa é dos magistrados, ou de quem
é ; mas sei que não se provão delictos, e que elles
soffrem em prisões. Embora me julguem riartidista; \
sim, sou partidista, mas da humanidade.
Nenhum receio me assusta ; nunca deixarei' de
ex pôr o qiie me dictar a minha çonsciencia ; ·se desagradarem a alguem as verdades que digo tenha
paciencia; hei de sempre punir pelos 'opprimidos.
O SR. VERGUEIRO: -Tenho visto que este negocio
merece especial contemplacão desta assembléa ; e
na longa discussão que tem havido, alguns Srs. deputados accusão de demora os magistrados, e outros
os defendem, asseverando que não tem havido tempo
para se proferir sentença.
No meio destas opiniões contrarias entre si,
julgo necessario haver a illustração que nos falta
para formar juiso seguro antes de deliberarmos; e
a esse fim proponho a seguinte emenda, que mandarei á mesa.
cc Sobre a indicação do Sr. Carneiro da Cunha,
proponho que primeiro se peçãtl informações 'circumstanciadas ao governo.- Vergueiro ».
O Sn. HENJHQUES DE REZENDE: -Levanio-me para
opinar, não pela indicação do Sr. Carneiro da
Cunha, que como bem demonstrarão outros nobres
deputados, não tem lugar mas opinarei pelo que já
ouvi aqui lembrar, isto é por uma medida que se
extendA a todos os presos, que existém nas cadêas.
Sr. presidente, seria affectação fingirmos ignorar
que existem nas cadêas.p1·esos eternos : n§s_estalQ_os
facto ]le que nas prisões os h11 de 10 e 12 annos, ·
por.!!Ye Qão tem. partes, e ~lles não p.od_em continuar
os ~ermos do processo: e a justica nada faz. ex-offiçio.
- sta assembl~a tem feito, ifnelizmenle, leis criminaes ; porque não faremos agora um acto de beneficencia?
Eu sei, Sr. presidente, eu mesmo vi; pa presos .
de lQ e 12 annos sem se ultimarem os seus proc~s- ,
sos: outros já sentenceados, e com degredo, retidos
muitos annos ; e o que mais etrabalhando em obras
uOl.icas, esperando que o governo lhe conceda uma
coffimutação da pena por esses trabalhos; e quando ·
essa comtnulação lhes chega, ainda depois de tudo
vão para o degredo.
Acabemos pois com tantos abusos; diga se ao
governo que faça sentenciar esses infelizes, para
não estarem morrendo nas prisões, como os tenho
visto.
o Sn. ÁNDRADA E SILVA: -Eu tenho ouvido com
satisfação expend er idéas beneficas e principios de
philantropia ; e propor-se que se espertem os juizes
para que não demorem os processos desses presos ;
mas não posso apoiar a indicação porque estou
certo que os magistrados vão ultimar quanto antes
esses processos. Vejo nisto só uma medida precipitada ; e as desta natureza não fazem honra á
assem biéa.
·•
Julgando-se discutida a materia, e proposta á decisão do congresso foi regeitada a indicação e a
emenda, havendo-se ambas por prejudicadas.i.I>ela·
resolução da assembléa, tomada na sessão de AS de
Junho sobre a indicação do-Sr. Xavier de Carvalho.
Passon-se ao 1. 0 objecto da ordem do dia, isto ê,
á 3.• discussão do projecto sobre os governos das
províncias.

ªº

O SR. SECRETARIO CARNEIRO DE

CA~rPos leu o pro-
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jeclo, e entrou em debate o art. 1°. (Vej. a sessão
de 9 de Maio.)
·
o SR. CARNEIRO DA CUNHA: - Como sei dos_receios e desconfiancas que existem em diversas provinciàs pois estou'bem informado do que por lá se
passa, 'sou ainda da mes~a opinião, is~o é, que se
appliqnem alguns remed10s, mas que nao se ponha
já em pratica 0 proj_ecto, reservando-se a sua execução para quando tivermos segura a liberdade pela
constituição. (No resto não se entendeuo tachygrapho).
di
0 SR. ÁNDRADA E SILVA: - Nunca se ga que os
governos das provincias não precisão.de reforma;
alguns ha que acabão ?e fazer cousas que parece
impossível que sejão praticadas por governos.
Elles saiem fóra das suas attribuicões; commettem
erros e absurdos a todo o momento, e actos arbitrarios de toda a especie ; atacão o merecimento; exaltão a indignidade ; em uma pa1'Jvra
entendem que podem fazer tudo o que lhe parece,
porque tudo julgão que cabe nos limites da sua autoridade.
Ora eu não sei como taes goremos possão ser
conservados, salvo se é para continuarem a fazer as
mesmas-desordens.
- O SR. CARNEIRO DA CuNuA: -Eu não duvido que
as governos provinciaes tenhão cabido em faltas, e
commettido injusticas; mas isso succede em toda a
parte ; por esta ou por aquella maneira todos as
praticâo; e os homens mais sabias e babeis se enganão; portanto isso não póde servir de fundam ento
para se abolir a forma de governo mas sómente
para se darem algumas providencias. Eu fui sempre
des~e parecer porque receio que d~ execução do
projecto se ortginel!I m es mui graves nas provinciãS;eqiiãifoo ·se julgue que e11e deve aesde já porSê em observancia, eu quereria que não fosse geral
para todas as rüvincias, pois alguma8SegUramenrese-iião tem queixado, e em quanto os povos se
contentâo com o que está, não vejo razão para a
mudanca, principalmente quando della se podem
seguir jmijuisos consideraveis, motivados por_p_artidos _gne se combateráõ mutuamente, causando
toua a especie de desgraças.
O SR. ÁNDRADA MACHADO : - Pondo de parte
d_espi:_opositos que causâo riso, e ·nãorner~em attencâo; entrarei na ma teria que se discute. Sr. pres1aênte ! A forma dos governos actuaes das provincias é monstruosa, como já se tem demonstrado;
é uma hydra de muitas cabeças que mptuamente se
1dilacerão; é preciso decepa-las.
Os seus defeitos são claros; e é claro tambem que
procedem da sua forma; julgo escusado repetir as
razões com que isto se tem provado. Sr. presidente:
Nós somos represt:.ntantes da nação brazileira; e
como taes, quando o bem geral q exigir, devemos
decretar as providencias que julgarmos acertadas.
Devemos proceder segundo a vontade da nação;
com tudo não tomaremos por guia os caprichos, a
vontade mom,~ntanea, mas só o se11 interesse real,
por,que esta e que é a sua vontade constante, e o
sera sempre! segundo me parece. .
Uma naçao_ s~mpre quer ser fehz; sempre qu~r
ser_ bem a?I?m~strada; ora _se os governo~ provisonos admm1s~rao_ mal, a naçao quer. a abolição dos
governos provisonas.
Por. alguns momentos pó~e uma nação estar illud1da, e querer a conservaçao do mal que não co nhece ; mas ainda assim é da nossa obrigação instar

contra o seu capricho, e estabelecer a bem entendida regularidade.
·
Demais, que receios podem ,ter os povos, quando
nós não fazemos mais que dar aos governos.particulares das provincias uma fórma aualoga á do govemo geral do imperio?
Não nos assustemos; !J. nação ha de bem depressa
conhecer na nossa Obra o cunho da prudencia, e
que só nos interessa promover o seu maior bem;
se ella está por ora enganada, diga-s!i'-lhe a verdade;
é dever nosso servi-la bem até contra sua vontade;
porque se rlla tem agora essa vontade, é momentanea, é filha de illusões; e não é esta, como já
disse, que nós devemos desempenhar.
Portanto demos aos governos a forma de que
·d ·
d ,_ · l
precisao, e eixemo-nos e u·ivo as preoci cões
que nenhuma in uencia devem ter nos animas dôs
que estão encarregados de fazer a felicidade da
nação.
O Sn. CARNEmo 'DA CuNHA : - Sr. presidente :
Não respondo porque não posso foliar tres veszes.
O Sn. ALENCAR: - Eu não duvido, e creio que
ninguem duvida, da necessidade de reforma ; a
questão versa unicamente sobre o tempo cm que
póde ser util pô-la em pratica.
Eu sou de voto, e alguns mais ha da mesma opinião, q11e se ordenasse agorà algum regulamento
interino, em que so marcassem as attribuições dos
governos, e se guardasse o proJêcto para depois da
constituicão.
ão aúender ás queixas dos povos que tem pedido remedia aos seus males, seria desanima-los;
seria obriga- los a pensar que não faziarnos caso de
suas desgraças; mas não julgo acertada já a mudança absoluta de fórma de governo, porque pódr
renovar-se o susto de se verem governados outra vez
pelos capitâes-generaes.
A isto seguramente se refere o que disse o nobre
dr putado, o Sr. Carneiro da Cunha, quando fallou
do desconfianças nos povos; e e t 0 s rrceio merecem attenção ; no meio delles eu creio que as medidas que rn dão por este projecto não vão remediar
os seus males;. porque o remedia não aproveita
agora, mas depois que a const1tu1ção apparr cr ....
O Si< HENRIQUES DE .REZEi'\DE : - Eu votei por
este proJecto, e conseguintemente por este art. L•
escusado é ex pender mais as me nias razões, em
que então n1e fundei. l\Ias agllra levantei-m e para
fazer uma declaração, que ulteriore considerações
mu sugerirão. Sr. presidento, eu ainda estou que
este projecto é n,ecessario com as emendas que lhe
fizer a assembléa.
Um escrnpulo porém sinto eu1 mim; al!ii.hia está
com o inimio-o a bra_ço ~ ; a~stâo-, v·
ma
da õúfra : este estado de cousas envolve planos e
mcumslancias, que talvez exijão e.
n~inua~ão
daqurlle governo : e eu não sei se a execucão déste
prnieclo iria cansar algum transtorno.
•
Quizera eu pois que no momento este decreto se
não êiiiiípússe alli: que se já amanhã cessasse ali a
_guerra. no mesmo instante fosse executado : mas
de outra fúrma deixemo~ acabar a guerra: por ora
11sto decreto não tenha cumprimento na Bahia, onde
talvez- a mudança do gol'erno transtornaria os
planos: é a declaração que julgo do meu dever
fazer a esLe pl'imeiro artigo.
Quanto ao mais, as razões porque eu votei por este
projecto fol"ão bem difTereutes das do nobre deputado :' não é porque esses governos provisorios
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procedessem de Lisboa, como eu então disse : elles essa autoridade que o illustre autor da emenda
todos forão confirmados pelo nosso chefe do poder queria ; e não é necessario este adi!amento.
Quanto á segunda emenda, Lambem julgo · inutil
executivo, e desde então é qu e eu faço datar a sua
existencia legi tima ; desde então são elles mui bem porque o nobre autor des te projecto já lhe cham~
regímen to em um dos seus artigos ; e bem se vê
au torisados.
Julgou-se a materia discutida, e posto o artigo ã pelo artigo 13 e se us diversos paragraphos que já
lhe marca as attribuições: e as differentes emendas
votação foi approvado.
lhe irão supprindo o mais, que lhe faltp; é por estas
Passou-se ao arL. ·2. 0 com as suas r es pectivas razões que julgo não nécessaria' a emenda do Sr.
emendas, dos Srs. Fernandes Pinheiro, Arouche Arouche .
llendon e França.
.
Tan_ibem a terceira eme_nda não tem lugar ; porO SR. PINHEIRO DEÜLIVElRA :~ (Não ô ouvirão que diz emquanto por a;rtigos da constituição outra
os tachigraphos).
cousa se nao determina. E' preciso não esquecerO Sn. AurnmA E ALBUQUEl\QUE combateu o addita- m.os que est~ p~·oJ ec to é provisorio, e que depois de
mento do Sr. Arouche Rendon, mostrando que não f~ita a co nstituiçao é que se ha de legislar constituhavia precisão de regim ento, porque na lei se mar- c10nalmente para os governos provir1ciaes.
Para que é p~is este aditamento do Sr. França?
cavão as attribui çõ_,es do governo.
!'-- pal~vru prov.isono que leva em frente este proO Sn. AnoucHE HENDO N: - Sr. presidente : Jecto, Jã quer dizer que depois de feita a constituiApesar do que disse o nobre deputado impugnando cão de outra fórma se ha de organisar ou marcar
o meu additamento, insisto em que o regim ento não lixamente os governos provinciaes. P~rtanto voto
só não é superfluo, mas muito necessario.
côntra Lodas es tas tres emendas, e a favor do artigo
Não conheço autoridade com altribuições e juris- tal como está.
d1cção sem ter um r egimento.
O SR. PRESIDENTE declarou adiada a discussão do
No corpo da lei sim podem ir algumas regras ge- arL. 2°, por ser chegada a hora da leitura dos pareraes de regulamento, mas não podem ir todas, e ceres de commissões.
menos as cousas parciacs e miudas ; e por isso é
O SR. TEIXEIRA DE GouvÊA por parle das commisindispensavel um regimento que marque a jurisdicção e alçada do governo com o posto do presidente sões de policia e fazenda leu o seguinte
conselho, e secretario .
cc PARECEIJ.
Posso ainda accrescenrar que isto serã igual\f • ._
mente util e agradavel aos povos, pois tendo em
« A s commissões de fazenda e policia encarrega- 'j>'
suas °'ãos o regLrnento do governo, sabem quando das de taxar os ordenados que devem vencer os ofes te transgride para se poderem queixar.
ficiaes creado& para o expediente da mesma càsa,
Desta falta provierão os maiores males dos go- são de parecer que
vernos dos capitães generaes, que apenas tinhão
« Ao porteiro mór se conceda o ordenado anum rngimento ll)UÍ antigo, ignorado dos povos ; nual de seiscentos mil réis.
pcrl"S' seu v~rqadeiro re im_gnto era...a sua vontade,
« Ao ajudante do mesmo, que t"ambem servirá de
segundo a qual o ravão o que lhes E_arecia; e tal porteiro e guarda-livros da secretaria, o de~ quiera a desgrnça desses tempos que a mesma. c~rle nbentos mil r éis.
.
de Lisboa, se as vezes reprovava seus arbitnos,
« A cada um dos contínuos, trezentos mil reis.
outras os approvava e elogiava.
. « Ao Jl!OÇO encarregado da limpeza da casa
Concltío pois que em todo o caso é de summa ne- vinte mil réis por meZ., bem ente ndido, nos em qu~
cessidade o regimento, que e tabeleci no meu ad- a assembléa estiver em sessão.-Paço da assembléa,.
ditamento a csle art. 2. 0 do projecto.
3 de Julho de 1823.-José Bonifacio de Andrada e
O Sn. HENl\JQUES DE REZENDE :-!:}u eu falle bem, Silva- lll arlim Francisco Ribeiro de Andradaou falle mal, eu fatiarei sómpre, e com isso eu terei José Joaquim Carneiro de Campos-José Ricardo
fatiado mui bem: porque emfim é o mE!u modo de da Costa Aguiar de Andrada- lllanoel Jacintho No:.
pensar que o exige muilas vezes.
gueira da Ga'ffta-Barão de Santo Amare-José
Sr . pre8idente, eu julg~ este segundo artigo mui Arouc!te de 1'o!edo !lendon-:José de Rezende_ Custa
bem redigido; eu o firmar01 para que elle passe co mo -Jose Custodio Dias-Lu cio Soares 1'eixc~ra de
es tã, e por isso comba~Prei todas as emendas que 1Gowvêa.
aqui so achão a este artigo.
O SR. FRANÇA: -A assembléa decretou já que houA primeira é desnecessaria, porque exige um vesse um porteiro de secrelaria; consequentemente
presidenJe nas villas, e que as camaras lhe sirvão de é extranho do parecer da commissão, restricto só conselho ; o que é imJ>raticavel, porq~e as camaras . me:nte ao. arbitramento dos ordenados deste, e dos
são uma grande autondade legal, e sena áegrada-las J mrus officios creados, a alteração que ora induz
faze-las conselheiras desses. preSlaentes , que são no officio do mesmo porteiro, dando - lhe uma outra
uma m!!ilo peq'-:en'.1 autoridade._ E' me.lho_r que por attribuicão que a assembléa lhe não .dec_Iaro_u, e que
ora as cousas vao mdo como va!l; prmcipalmente 1 n.em podia ser declarada s~m uma·, mdicaçao espesendo, como b em notou um nobre deputado, o re- 1 eia\, se porventura ella tivesse lugar; porque na
sidente das camaras já uma aulo!}~a~e mi.:nicipal i verd'.1-d.e ~ tl :não_ sei que se possão, ou devão aqui
1 admtttir mdicaçoes contra resoluções, uma vez to.encarregada de certos ramos de aam1mstraçao.
Demais como por este projeclo os commandan- madas.
tes da forca-armada nenhuma jurisdiccão tem nas 1 Parece-me portanto que esta só razão bastaria
ordenanças, o~itães móres, que at6 agora tem j para se ter o parecer da commissão por corrigível
sido uma autõrídadãffiilitar, ficão sendo officiaes \. nesta parte; porque excedeu os limites em que demeramente civis e subordinados, como sempre forão, via ser concebido, que era o quantitativo dos ordeno presidente das provincias. Portanto temos jã nados; mas afrouxando um pouco deste rigor de
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doutrina de ordem combaterei a alt~raÇão em si
mesnia como incorrgruen te á economia e divisão do
trabalho entre os offici@s creados.
Quando se creou este officio de p1lrteiro da secreta.ria foi com a incumbencia de guarda-livros; e
}1este presupposto não póde elle divertir-se para
outro cargo que não seja respectivo dos trabalhos da
.secretaria.
Os seus superiores immediatos, com os quaes se
deve elle entender são os secretarios da assembléa, e
~ o olficial maior da secre-taria. Se elle hou ''esse de se
considerar agora como ajudante do porteiro, tinha
mais . este superior, á ·cuja voz devia servir; e isto
é o que eu digo que não tem lugar; salvo se quizermos confundir as cousas, e mostrarmos que não
entendemos o que fazemos.
O SR. RrnEmo DE ANDllADA :-0 illustre preopinante engana- se quando diz que a commissão deu
um parecer contrario ao-que a assembléa tinha jã
resolvido.
A assembléa .resolveu que houvesse um porteiro
mór, e um porteiro da secretaria; a isso mesmo se
conforma a commissão, pois não jicão juntos em
uma só pessoa aquelles dous empregos ; o que ella
fez foi ajuntar porteiro da secretaria a ajudante do
porteiro mór, por uma razão de economia, visto que
muito bem póde o porteiro da secretaria desempenhar os dous empregos.
· O SR. FRANÇA :-Responderei ao illustre membro
da commissão em uma só these, e é que depois da
· assembléa resolver uma cousa nenhuma commissão
tem autoridade de obrar em contrario . (Apoiado)
Eu tenho fundado a minha imp!lgnação na resolução que é patente, e se não nega; nfio se póde pdis
deixar de conclúi.r que a commissão ultrapassou os
limites em que devia conceber o seu parecer.
Isto quanto á primeira parte da mesma impugnação ; e quanto ã segunda continúo a excluir a i~éa
de subordinação do porteiro da se.crelaria ao da assembléa, que póde induzir a _qualidade de ajudante.
com que o parecer da commissão o denomina.
Que o porteiro da secretaria sirva de substituto
ao da assembléa nos seus i'mpedimentos isso estã
bom, porque é da ordem estabelecida em todas as
estações publicas que os olficiaes immediatos em
graduação substituão os que lhe ficão mais acima;
mas isso é um artigo de economia subentendido em
todos os provimentos dos officios das repartições;
que nem ha necessidade de ser explicito, e declarado ora ao officio do porteiro da secretaria, nem
quando o fôra tinha lugar discutir-se essa idéa ou
indicação n'um parecer de commissão, que só devia conhecer do quantitativo dos ordena1Íos, que
a·os officios creados cumpria assentar, sem lhe importar nada de attribuicões de officios, por ser materia extranha do mesmô parecer.
O Sa. CARNEmo DE CAMPOS :-Sr. -presidente: Eu
tambem não vejo no parecer das duas commissões
alterada a resolução da assembléa. A · assembléa
q~iz dar ao por~3iro mór um ajudante, e ao por~eHo da secretana dous aj udau tes; e eu não sei que
isto fi9ue alterado no parecer, por se dizer que o
po_rteJro da secretaria ha de ser o ajudante doºporteHo mór.
Vejamos (lgO.ra se ha inconveniente nisto. Nós
não podemos esperar que o porteiro mó.r esteja sempre a fazer faltas, logo essas poucas vezes que faltar
s~rá supprido o seu· lugar pelo porteiro da secretaria, e-o deste o vai ser tambem pel'ós ajudantes, sem

inconveniente; porque e!les estão Üdando cum os
papeis diariamente, e por isso tem a inlelligencia
necessaria para servirem a secretaria, sem se sentir
a falta do porteiro.
Eu tive um porteiro na secretaria em que servi,
que o era só no nome, porque de pap eis uada sabia;
era muito bom homem e muito honrado; mas escusado seria perguntar-lhe por papeis; os ajudantes
fazião tudo.
·
Conclúo portanto que não havendo inconveniente
no serviço, e havendo economia na despeza, deve
approvar-se o parecer nesta parte.
Julgando-se afinal a materia discuüda, foi approvado o parecer, allerando-se unicamente o art. 2°
que trata do ajudante do porteiro mór, a resp eito do
qual se decidio-que o porteiro e guarda-livros da
secretaria da assemhléa ficasse sendo ubslilulo
nato do d.ito porteiro-rnór, e que vencesse seiscentos mil réis annuaes, em lugar de quinhentos que
lhe arbitrára a commissão. •
O Sn. SECRETARIO CAnNEmo DE CAmos pedio a
palavra, e leu o seguinte officio do ministro o secretario d' Estado dos negocios da fazenda:
« lllm. e Exm. Sr.-S. M. o Imperador, em virtude do officio de V. Ex. de 12 do mez proximo passado, manda remetter todos es papeis que se achão
no theso uro, tendentes á fabrica de ferro de S. João
de lpanema na proviucia de S. Paulo, os quaes
V. Ex. fará presentes á assem biéa geral constituinte
e legislativa do lmperio.-Deus guarde a V. Ex.
Paço, em o 1° de Julho de 1823.-Alartim Francisc(i Ribeiro de Andrada. Í>
,.
Ficou a assembléa inteirada, e· mandou remetter
os ditos papeis ás commissões de industria e fazenda.
O Sn. PRESIDENTE assignou para a ordem do dia :
1°, o projeclo sobre os governos provinciaes; 2°, o
parecer adiado da commissão de legislação sobre o
requerimento deJosé da Fonseca Pereira, relativo a
pagamento de dizima da chancellaria; 3°, regimento
da assembléa.
Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde. ·
Manoel José de Souza França, secretario
Ses~ão

em 4 de Jullio lle t 823

PllESI.DENCIA DO Sll. CA!tJARA
Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã, fez-se a chamada e acharão-se presentes 55,
.faltando por doentes os Srs. ,Rodrigues Velloso,
Gama, F erreira Barreto, Andrada. e Silva, Rocha,
Silveira l\lendonça e Lopes Gama.
O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão ; e lida
a acta da antecedente foi approvada .
O Sn. XAv1Én .DE CARVALHO mandou á mesa a
seguinte declaração de voto, assignada lambem por
algunê outros Srs. deputados.
cc Declaramos que na sessão de hontem votamos
contra o 1. 0 artigo do projecto sobre os governos
das províncias. Paço da assembléa, 4 de Julho de
1823. -Xavier de Carvalho, Ferreira Nobre, Alencwr, Carneiro da Cwnha, Araujo Vian11a. »
Mandou-se in5erir na acta.
O SR. REZENDE COSTA: -Sr. presidente, a legislação sobre a arrecadação da fazenda dos defuntos e
ausentes está tão vaga, tão contradictoria e tão
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cheia de embaraços·contra o direito de propriedade,
que quem tem v~sto esses processo~ ~ observado as
delapidações venficadas em taes Jutzos treme de
horror. O regimento de 10 de Dezembro ~e 1613 e a
provisão de 12 ~e Julho de 1668 vem hoie a se! ?m
accessorio das immensas e ... monstruosas prov1soes
abortadas da mesa da conseiencia de Lisboa.
Pingues heranças tenho visto evaporar-se nas
mãos dos thezoureiros o ofiiciaes do juizo das provedorias e é constante (eti mesmo o experimentei)
~ue até nos desgraçados tempos passados para os
interessados levantarem esse mirrado resto arrecadado era preciso fazerem rebates. Entrar na analyse
desta historia será fastidiosa tarefa . Eu me remetto
ao capitulo 26 da memoria feita pelÕ d sPmbargador
Josó João Teixeira Coelho em 1780 composta para
instru cção do governo da proviilcia de M.inas-Geraes;
e rogo que ou se adoptem alguns dos meios por eile
apontados ou outros quaesquer, esta assembléa tome
em muita urgencia a necessidade .de uma legislação
segura, providente, certa e precisa; devendo revogar-se a provisão de 28 de Dezembro de 1754, pela
qual so orden!l, que só se paguem as dividas contrahidas pelos finados, por escriptura publica, até a
quantia de 2008 e as que não constassem por escriptura' sómente até lOQS, exigindo-se audiencia dos
herdeiros ausentes em Portugal para todas as mais
com Q sinistro fim de põrem os credores brazileiros
na necessidad e de irem requerer o seu pagamento
pelo juizo de índia e mina naquelle reino. Paço da
assem biéa, 4 do Julho de 1823. - O deputado, José

de Rezende Costa.
CAPITULO XXVI
DEFUNTOS

E AUSENTES

Os ouvidores são provedores dos defuntos e ausentes pelas provisões que lhe passa a mesa da
consciencia. O regimento de que se servem é incompleto e as ordens para supprir esta falta infinitas e
algumas contrarias. Disto procede o vexame dos
povos servindo-se aqlrnlles delleS' segundo os seus
interesses.
Os accordãos da relação do rio proferidos nesta
materia são famosos e honrão pouco os mesmos
provedores. ·
Os povos miser~veis ~ã~ tem forças para disputar
a jurisdi~ão dos ditos mmislros, quando entendem,
que lhes não toca a arrecadação das heranças;
porque ainda que a~ellem das senten_ças lhes ~ão
recebidas as appellaçoes sómente no elTello devolutivo
e se procede a sequestro nos bens das mesmas
heranças, pendente a duvida sobre a competencia
do juízo.
Os administradores, ou testamenteiros daquellas
heranças são obrigados deste modo a fazer com posições
com os thezoureiros dos ausentes, dando-lhes meios
ordenados, ou as quantias, em que se ajustão para
desembaraçarem as ditas heranças.
a capitania de linas succedeu o caso · seguinte,
quando eu residia em Villa-Rica. _Um homem e~a
sacio com outro em uma 'fazenda 1mportan te: veio
par~ ~ste reino_, ?ndE) morr~u; os ~eus herdeiros ~e
hab1ltlarão no iu1zo de lndia e Mma, e mandarao
as suas sentenças, ou procurações á pessoa, que
i-ecebesse a parte que lhes tocava da.. dita fazenda, e
que tomasse contas ao sacio. O thezoureiro dos
ausentes do districto obrigou o socio, que administrava a dita fazenda a dar os bens a inventario, e so
arrecadassem pelo juizo.
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o dito soei~ e o procurador dos herdeiros àllegavão '
que o procedimento não tinha lugar porque os ditos
herdeiros estavão presentes por elle procurador, que
os representava ; e que como o juizo não arrecadára
a herança em tempo, por ignorar o fallecimento do
outro sacio, nã,o lhe competia faze~lo, quando era
desnecessario. Sem embargo dis§o, foi precizo com- \
porem-se, e dar ao thezoureiro uma avultada
quantia de ouro, parn que este lhe deixasse livre a
herança.
O. conde de Valladares quiz atalhar estas injustiças, e é testemunha autorisada dos cl amore~ dos
povos p el~s ex torções dos juízes dos ausentes e·sabe
muito bem, que sendo importantíssima a herança
dos Franças de congonhas do campo, se consummio
com a arrecadação do juízo de tal sorte, que um dos
herdeiros anda pedindo esmolas como eu vi, ao
mesmo tempo, que os seos bens estão possuídos pelo
thezoureiro por titulo de um_!! dolosa compra.
OUTRO CAZO

_{ W•

Foi prezo e~ Marianna um negro, escravo ladino- Í-4~:.a··
pertencente a um João da Silva Coura, morador nas
,
vizinhanças da cidade, e se rematou no j uizo dos ·
ausentes, como bens vagos, a que chamão de vento,
por não constar, que tivesse senhor, como se o dito
escravo fosse gado, ou besta que não soubesse dizer
quem era seu senhor, por roei.o das formalidades
declaradas na ordem do liv. 5. 0 tit. 62. O conde de
Valladares sabendo disto o mandou restituir a seu
senhor.
Os thezou reiros. dos ausentes, que· te m em seu
poder mui tos mezes os escravos das heranças, ~er
vem-se delles em trabalhos domesticos, ou os metem
noS" servicos das lavras, ou finalmente
mandão
busca~ aos mãttos lenhas, e:_Çapím parã peg_oci?, e
sàbre isto lhe pagão as despezas dos comestr ve'ls e
vestuarios.
·
· Qs moveis servem-se delles para as, suas casas, e J 0. ,_.,..td~~
se deteriorão.
yi.
Quando vão os thezoureiros com os escrivães fazer )
os inventarias descrevem nelles os moveis de maior
vulto, e menos importantes e occultão os trastes
ricos, e é um furto segqro, a qu e dão causa os prove- 1·
dores por não irem logo examinar as casas dos fallecidos antes de dar principio ao inventario.
Se os provedores, e escrivães não tivessem cada 1 ,D
/
um dois por cento das heranças arrecadadas, não se 1 ,,.,_,..._~
~
vêrião tantas infustiças. Como é possiv-el que um
julgador, e seu escrivão sendo interessados, em que 1
se arrecadem as heranças para vencerem os seus
emulumentos, possão proceder com justiça? O julgador em_cagê_a propria é muito arriscado. Tenhão
p01s os ditos provedores as suas assignaturas, e a
escripta, e os por cento tenha um só fiscal, que
promova ; mas nem será isso bastante.
Parece, que como Sua Magestade tem uma junta
de fazenda em Villa-Rica devia es ta ser encarregada
das heranças dos ausentes< de julgar as duvidas, que
se movessem a respeito dellas, e de recolher ao cofre
,.
,
geral o seu producto.
•
_
• Quanto a 0s tes@J110ntei ros, consomem .fil'_ lí~- /~ <..,
•s
1
ranças ue lhes são entregues. Entreguem-se.muito
emoora a estes as de bens de raiz, moveis, e escravo$
emquanto se não vendem; mas não o ouro, e
peças delle, e de prata, e sejão como uns feitdres
subordinados a dita junta, e competindo a esta a
venda dos mesmos bens, e o guardar o importe
delles, e do ouro, ou prata, ou peças · dos mesmos
metaes.
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Os governadores estão encarregados pela ordem
de 3 de Dezembro de 1717 de indagar o como os
ministi:os administrão os bens. dos ausentes, no
caso que não cumprão as suas obri.gações e para
darem conta a Sua Magestade com documentos, que
legitimem as queixas. Em execução desta ordem
devem representar todos estes escandalo.sos procedimentos.
E' certo, que tem havido muitos ouvidores rectos
e desinteressados ; mas são não todos ; e para se
evitarem duvidas, e extorções, é melhor que se dê
neste particular nova providencia para que os m~os,
e maliciosos não fação injustiça, e para que não
prevariquem os bens.
Foi remettido tudo á commissão de legislação.
'o SR. RODRIGUES DA Cosu: - Sr. presidente:
Os moradores da freguezia de-S. Miguel da pomba,
cancados de soffrer os incommodos da má administraç.ão da justiça apresentão a esta assembléa um
requerimento pedindo que se crie uma villa no lugar
da sua freguezia .~u o mando á mesa.
Foi remettido a commissão de estatística.
O SR. PRESIDENTE : - Tambem tenho a apresentar outro de José Bernardino de Senna Ribeiro
para ser a comarca de São João das duas barras
desmembradas a província de Goyaz, e elevada á
ca1hegoria de provincia. sem dependencia alguma
do governo de Goyaz. Os que se erigirão em governo
n dita comarca quereíil agora a mantensa do
mesmo governo. Julgo que deve ir á commissão de
\ eStatistica.
O SR. ANDRADA MACHADO : - Parece-me que
deverá irá de estatística, mas unida á de constituicãu,
para dizer se está nas circumstancias de se fâzer
uma separada administração porque IJ.ª2j_Q_ol_lforme
aosystema .c.onstitucional, est,ar retalhando o Imperio
'frii" governixos.
Foi remettido á commissão de estatistica unida á
de constituição.
.
Por não haver expediente passou-se á ordem do
dia, começando paio art. 2. 0 do projecto sobre os
governos das provincias, que ficára adiado na sessão
antecedente.
> O SR. FERNANDES PINHErno : - Levanto-me para
responder principalmente aos argumentos de alguns
dos Illuslres opinantes, q11e tem impugnado o meu
additamento. Clamou o Sr. !ndrada e Silva, que
elle era superfl uo por se .achar já proviào em lei,
sendo os juizes de fóra adminbtradores nos districtos
de sua jurisdicção: do regimento dos juizes de fóra
não se colhe que lhes compitão funcções de administração; mas se o argumento se refere a ord. liv. 1o
tit. 66, onde em camara elles tem apenas um
voto de qualidade, que anomalia, que delongas não
trará cometter a muitos o que sempre deve ser facto
de um só? Como co·mbinar, e ajustar em a mesma
machina administrativa rodas velhas e desproporcionadas com outras novas, e de elementos differentes?. Como .,e_sperar que ..!!,S _ ca.maras~ em cuja
. econm:ma o-s cap1taes ffeneraes nao tmhão mgerencia
por lei expressa, corrao agora espontaneamente a
sugeitare~-se aos presidentes? <?ra neste. projecto,
que o seu rllustre autor annuncia como um regimento dos presidentes, não se faz a mais leve menção
das relações que com estes terão as camaras, fazendo-se aliás das justiças, militar, e fazenda, e por isso
deixando-a desejar os meios pelos quaes se communicará a acção por toda a vasta circumfer!)rencia

das_ provincia.s; logo parece guo não fo~ superfluo e
occ1os_o o add1tamento, ou nao estava Já prevenido
em lei.
O nobre membro o Sr. Albuquerque, estranhou
vêr uma accumulação de administradores maiores
e menores, sem reflectir que nas grandes distancia~
semelhantes gradações são o unico meio de communicar o movimento a todo o corpo social; mas
querendo desatar essas difficuldades, lembrou-se de
ret lhar as provincias em fraccões mini mas, as quaes
os adl!!_inistradõres podassem ·facilmente abranger:
ora um tal expediente além de em ultima analyse
dar o mesmo resultado de muitos administradores
demais pende ainda de longos Ira balhos estatisticos, ~
quando f~r pará essa divisão de pr.ovin~ias eu sempre
requererei , que se regule ª·maior c1rcum specção,
tendo em v1sra aquelle bom dito de-guardai-vos de
se_parar os amigos.-Eu tambem sot1grande inimigo
de multiplicar emp.i gados; mas meditando sobre o
projeclo achei vacuo innegavel, e se pretendendo supprir a lacuna não atinei com os meios, pelo menos
parti de principios incontestavelmente reconhecidos
em administração; longe de atrerrado á minha opinião,
levei-me só do receio de que ao montar-se esta mnchina nas províncias, não se torno inutil pelos seus
defeitos e desproporções.
Portanto peço a V. Ex. que convide ao nobre autor do projecto para que nos indiq11e o noxo, que
devem ter entre si as diversas parles e districtos de
cada provincia, e que nos preencha, uniforme, e
harmonise o systema administrativo dellas.
O SR. FRANÇA :-(Não:o ouvirão os la chigraphos.)
O SR. RIBEIRO DE ANDl\ADA :-Levanto-me para
provar a necessidade de passa r este iµt. 2° sem
nenhuma das emendas que se otrerecerão. Fez-se
este projecto para obstar ao abuso das leis, e remediar os males produzidos pelas actuaes juntas provisorias; e considerando-se que estes males procedião
da fórma dada aos mesmos governoseraindispensavel
mudar-lhe a fórma ........................... .
'f~~ h·~v.id~'ci~~i~~~·~o·~t~~·~; g~;,~~~~~: ~~~ ·n·ã·~ ~~

tem havido contra as camaras; além de quç estas
tem os seus regimentos, e por leis está estµb elecido
o nexo e subordinação das differenle autoridades
ao goYerno da provincia; e por isso não ha que temer falta de cumprimento ás suas ordens nem
pre~i~~o de admi~ist:adores secu_ndarios: qu e
ped1nao uma nova d1v1sao nas provrncias a qual
não pôde ser feita regularmente sem outros t'rabalhos
preliminares, que são por ora impossíveis, sem se
cahir em muitos erros.
Quanto ao regimento lambem o julgo escusado·
no proje~to acha-se o essencial; e com o que ha jâ
estabelecido e regulado, nada mais é preciso princ_ip~II_!l ente em uma lei pro_visoria até que a' cons- ·
titmçao appareça. Voto pois que passe o artigo sem
alteração alguma.
O Sn. AnoucHE RENDON :- Sr. presidente: Levanto-me jlara novam_ente defender o additamento que
o~erec1 a e~te artigo. O regimento, torno a dizer,
nao só é util, mas necessario; é util ao presidente e
seu conselho, porque,.se _sã~ h~m ens probos, estimão
achar marcad~ a sua JUnsd1cçao para a não excederem, e cumprrrem os seus deveres ; é util aos povos
P?rque sabem até onde çhega o poder do governo,
nao só par~ requererem o quo lhes convier, como
para exammarem quando se lhes falta á justiça e
quando o governo excede os limites, e infringe a lei,
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e então saberúm queixar-se ao Imperador que os
únViOU .
Eu já tenho observado que alguns Srs. deputados
sustentão que se devem conserv~t· os govornos prorisorios dando-se-lhes um regun.ento j do que se
segu·e q~e reconhecem que ·o maior dP.foito dos ditos
"'Overnos é o não terem regra que os guie ou cohiba.
Em realidade, o maior defeito dos copitães f'l'eneraes
era serem arbitrarias; os.,governosJ>rovisor.ios, aléin
~ -.
de monstUJosos, tem a mesma falta.
Corno pois il'emos agora crear uma nova autoridad e éom o mesmo defeito? Qualquer alcaide ou
escrivão tem um regimento, o só o não lerá o governo de uma província 'I Aqui se rtisse que o regimento já ia na mesma lei ; não é assim : a lei
marca as prineipaes altribuições do 110.verno, mas
não lhe marea tantas outras cousas mmdas que na
pratica irão apparecendo.
Eu desejára que este governo tivesse reg ra~ geraes
e parciaes do que não se podasse apartar. Lssc regimento impresso e espalhado pelas mãos do. povo,
lhe tiraria toda a desconllanca de que os presidentes
são despotas mandados a governar P.º'. instrucções
particulares ; e isto mesmo produzma a paz das
províncias.
.
O Sn. VERGUEIRO :-Disse o illustre deputado que
o artigo deve passar tal qual está redigido, porque
é preciso acabar com governos que .tantos males tem
produzido. Sr. presidente : Eu creio que nós. devemos primeiro que tudo indagar quaes tem sido as
ca u~as desses male. , para lhe applil'.ar com pro~eilo
o r 1nt-'dio; e duvido que a medida de Sll~stituir
capitães generaes aos governos actuaes seJa bem
recrbida dos povos.
.
As juntas provisorias lem commettido e.r_ros; mas
os capjtães gPneraes tambem os commettiao; e por
isso não VPjo que so ganhe na mudança, nem_se
alcance o fim a que nos propomos. Estou_persuad1do
qu e todas as desordens e todos os despotismos praticados, tanto pelas·juntas corno pelos generaes tPm
a su<1 origPm na falta de regim ento e de responsabilidade.
Havendo regra ç_erta por onde se úirijão, u1u tribunal onde res pondão p9r se a[astarem 00.quella
regra, todo o mal cessará : mas mudar pe ssoa~ , sem
co r lar a raiz do mal de nada vale . ~rr1mento e responsal!ilidade sãv as. ba.s cs princ~paes das a.e ministl'acões de uma provmi;ia ; em isto augmrnt.a- e o
numero das leis, ma não se colhe [ructo algum.
Tiro d'nqui por conclu~ão qm' é indi~p rn ~avel nrste
arti"'O a emenda do Sr. Rendon, porque nao entendo
o q~e é presidente, o que é administrad~~ d" provincia s m um regi mento, em que lhe seJaO marcadas as suas attribuições.
Agora direi t.ambem ü~gurna cou. a sobre a emenda
do Si.. Fernandes Pmhe1ro qu e reco nhece a, necessidade de administradores subalternos. A l•rança é
uma elas nações 11ue so póde dizer bem adm1.mstrada e tem destes agentes subalternos; porque o
pr~sidente de uma província não póde cpegar a .toda
a partf\, e preci~a por isso ter orgãos seu~ em diversos pontos ; ello não fará chegar a acçao da lei a
todos os lugares em provincias tão extensas.como
as do Brasil sem administradores secundnr1os; o
exemplo da França, onde a população é mui unida,
.
_
fortifica este modo de punsa~.
O presidente nunca poder~ dar períelt~ execuçap
ás ordens do governo e ás leis, sen:i os ditvs administradores, que estão. para o pr~s1dente na mesma
razão em que os presuientes estao para o governo ;
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são os braços dos.presidentes assjm como estes os.ão
do governo. Tah·ezse pense queistose pódesupprir
com as camaras; mas .não é assi111 ; seriíJ. notav eLincoherencia dar a corpos moraos uma p.artc da
execução quando temos reconhecido que não são
proprios para isso.
Tombem já ouvi que o presidente da camara faria
exacu lar as ordens do presidonw da provin<~ i'a porém
eu vejo qne o presidente da camara nada é.sem ella,
não' tem mais que uma graduação; quem obra é o
corpo da camara, e por isso não sai;ve para executar. Por estas razões votarei tambem a favor da
emenda do Sr. Fernandes Pinheiro comJanto que a
camara não sirva de conselho ao administrador subalterno senão nos negocios particulares, sem ter
in gerencia alguma nos geraes da provincia.
O Sn. ANDIIADA i\iACHA{)O :-Sr. presidente; ,!liQ.a
do gue disse o nobru deputado vflrn a JJropos1to, e
ãTuwnas vezes avançou falsidades. Disse que nós
iam os siilisL!füir ás junlas os anligos capitães generaes ; ora esta asserção só a póde fazer quem 1,1ão
Lomou o lrabalho de ler o projecto para conhecer a
difTerença daquelles aos presidentes; estes são mei:os
executores e administradores, e ainda assim sem
todo o poder, porque o repartem com o conselho,
os outrns reunião em si- todas as attribuicões sobre
força armada, justiça, e fazen~a que pelÓ projectO"
se separão; daquella aci::umulação de poderes nascerão os abusos e os vexames com que · se tem prejudicado a liberdade publica; e não da falta de regimento .
As juntas, form~das por eleiçãqJJo ula~ .,ÇJJidasão
qye finhão em si o poder da nacão, supposerão- se iuis pequenos sobt;lranos, e ·ur"'arão ~e J.uao lh~s
'éra percriittido, e d'aqui proce erão asaesordens 'e
õs erros qui;i_~e·m !ejto os póvos désgraçados. Agora
pelo projecto estão divididos os poderes; da-se á
individualidade o que lhe pertence, e reserva-se para
a collecção o que só ella póde bem desempe!Jhar;
não ha pois concentração de poderes, e por isso
nenhum 1>isco de vêr renovada a despotica admínistracão dos capitães generaes, como sem razão se teú1
inc.ulcado. ·
•
ingucm nega a ni>cessidade, de qu e fallou o nobre deputado dos age ntes subalternos; o que se
disse foi que existião as camaras, que dellas não
havia queixas, e que por ora era preciso rem ediar
com o que havia, por não ser possível reformar tudo,
sem trabalhos anteriores que levarião muito tempo
a concluir, para se faz erem as necessarias divisões.
Quanto á emenda do Sr. Rendon, que tambem o
nobre deputado julga indispensavel, pergunto o que
é um regimenlo? E' a lei qne marca as atlribuições
de alguma auto·tidade.
bra esla lei marca a divisão dos poderes ; por ella
vemos como se administrão os negocios militares ~
de just:ca, e d•fazenda; e por isso o regimenlo dr
que se· falia só trataria de miudezas que não ha ·
necessidade de marcar,!' que levarião muito tempo,
quando é necessario que o remedio seja prompto.
Não se pretende agora mudar tndo, o que se faz é
por um esboço geral distinguir a p~lsente legislação
da velha; isto consegue-se pelo pro1ecto sem nenhum
dos additamenlos ofTerecidos; que julgo superfluos;
um porqu e basta o que existe, e que fica em seu vigor por isso que a lei o não altera, e outro porque
a lei estabelece tudo o que é preoiso.
o SR. ÁROUCHE RENDON :-Se eu pensasse que era
necessrrio formalisar nesta augusta ' a~sembléa um·
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regimento roiudo para o governo das provincias,
passando pel~s mesmos ~xames e discussões _porque
passão muiroJeCtos d~ leis, certo ficava que tao cedo
não serião soccorridas as provincias ; mas o meu
sentido foi diverso, e por isso não disse, o regimento
qite ci assembléa lhes der disse unicamente regi'llle11 to
que se lhes der; entendendo que este regimento deve
ser dado pelo poder executivo ; e com razão; porque
sahindo a lei des ta augusta assembléa para sor executada, ao poder a que pertence a execucão tambem
pertence forinalisar o regimento necessarl?, para que
bem se execute; com tanto que esse regimento em
nada se opponha á lei, e só sirva para o bom cumprimento della.
O SR. HENRIQUES DE REZENDE':- Toda a dilferença
de opinião sobre este artigo 2° uasc~ da dilferença
dos principios. Eu que,, quando votei por e~te projecto, estava, como amda es tou, conyen~1d? da
necessidade da r eforma dos governos provrnciaet,
so u de opinião que este artigo passe como está pondo
de parte o additameulo do Sr. Femandes Pinheiro,
que envolve principias, que são lambem os meus,
mas que não são para agora ; os outros Srs. que protegem estas emendas, são no fundo, de opinião que
este proj ecto não é necessario.
Fatiemos claro, Sr. presidente: se este projecto é
urgen te, então pohhan~os á parte cous!is.' que exi~em
mil consideraçõe , mil exames, e m1l mformaçoes,
que só pódem ter lugar, quando feita a constituição
se e tabelecer a fórma fixa desses govemos ; então
se fará recenseamento, nova divisão de territorio,
novo calculo de estatistica, tudo necessario para quo
tenha lugar a emenda do Sr Fernandes Pinheiro":
Agora se este projecto não é necessario, en tão seja
rejeitado, e escuzamos gastar tempo com elle, e com
emendas, que, a meu vêr, agora são impraticaveis;
porque nós não vamos fazer tudo de novo, tratamos
de ir atamancando ; de ir fazendo sobre as cousas
velhas concertos indispensaveis.
Depois, t.orno a dizer, quando se fizer a fórma fixa
dos governos provinciaes, ter-se- ha em vista tudo o
que suppõe esta primeira emenda. Ora quando e u
hontem fallei, tive em CO!liideração, que no antigo
syst ~ ma de governo, que era inteiramente militar,
as camaras já linhão uma parte de adminislra~ão
municipal, e que deYe ainda continuar como notou
um illustre membro ; tive eil! COl;!.Sideração que os
capitães-m~res_ erão ':lns off!.c~aes an~l?gos a .ess_es
.goYernos ; trnhaôautor1dade c1nl, e. poli cial ; e trnhao
' uma certa autoridade militar.
~
A.gora p reste projecto as ordenanças devem ficar
f i'
isentas dos commandantes da força armada; esses
,
- c~itães-móres não pódem mais ser considerITTl.:is,
senão como offlciaes méramenle civis, e subordinados
aos presidentes das províncias ; portanto temos jil
essas autoridades subalternas, que na emenda do
Sr. Fernandes Pinheiro se cbamão ~ministradores
-O.os municípios ou villas. Para que pois é es ta
emenda?
.
l\las é verdade, Sr. presidente, eu tenho reconhecido
um vacuo neste projecto a respeito disto : p.QQ.e.m
estes capitães-rMres. pelo CQsJum~J!._o antigo syste1 ma de_governos militares~ reputar-s~ ainda officiaes
mili!,ares : é preciso que se declare o gráo em que
·enes são considerados, e suas atribnições ci vls :
mas creio que bastará fazer-se isto, quando chegarmos ao artigo, em que se giz, que elles, e as suas
ordeuancas ficão isentas do commandante da forca
armada, ·por ora voto contra a emenda do Sr. Fernandes Pinheiro.

O SR. MuNiz TA vARES : - Sr. presidente : Se f:u
me persuadisse que por uste projecto renascião os
~itã.es generaes, seguramente não votaria por elle.
o=.oaio ~que consagro a essas hydras por seus infa!fl~S procedimeritqs, que flzerão a dcsgraçq do meu
pa1z , n'ie fará estremecer sempre, que ouvir o seu
de1estavel nome. · Porém, eu vejo que nào se confil1.
a es tes presidentes a força armada, para quo não
abusem della, e não acabrunhem o povo ; e vejo
que nos negocios que demandão juizo e exame não
póde o presidente deliberar sem o conselho ; portanto
as dilferenças saltão aos olho. i....e não .temo a renovação
dos mesmo ma les ..... .. t.' verdade que se a
circumstancias o permittissem bom seria que estes
presi~entes tiYessem ..um regimento que marcas e
especificadamente as suas attribuições; ma confesso
que nào é pbs ivel fazer já uma reforma tão miudn,
e por i so voto pelo artigo sCJll nen huma da
emenda ; reformar a administração em todas a
suas ramificações levaria largo tempo; por agora
~omo disse um nobre preopinnnte o que fazemos é
ir atamancando.
O R. CAHNEmo DA Cux11A : -Eu não pretendia
~allar sobre este projeclo, depois de terem tantos
illu tres deputados expendido p.
uas razõú ma
como .e tem dito qu e nós só tratavamos de ir
atamancando as cousas, sempre direi o que entendo.
Muitas vezes se tem r epeti do nesta a scmbléa que
a juntas tem commeU ido abu os, e ultrapas ado
os Jimi.tlls de suas altribuiçõe ; mas quaes forão
os mollvos desse exce os de autoridade? aparada
a séde da monarchia portugueza para Li bóa, e
nomeados os gove!no_ prorisorio , os povos que
por tantos anno.s trnhao sido flag lados, requererão
remédios a seus males, e foi indispen avcl applicar
alguns.
. Eu mesm~ vi o que succedeu em uma das provinc1a , que mais provas tem dado de mod ração, e que
se ~nio 1ogo _unanim e á causa do Drazil; o poro
pedia remed10s a seus males , e muito a cu, lo se
acalmou o seu enthusia mo. Qualquer outra que fo se
a forma. ~o governo, de uín, ou de muito , sempre
elle cahma em erros ; e talvez o de um só individuo
commettesse mais; em outra occa8ião já provei e la
verd~de com os exemplos do gove~·nador da Parahyba,
e Lu1: do Rego. Ao menos ª L JUDLa não so opP~º·· a~rs promorerão a d<!c aração da IndepencLencia _em todas a provincias, excepto Pará e
~an~ao. Portanto os males dos JJOl'OS não tem
procedido .da fórma desses gov~rnos provisorio ;
outros muitos mot1Yos os produzirào, e que silo bem
conhecidos . . . Eujádisse qu;,rndo impugnei o projecto
e agora de novo o rep1tu, que se o governo logo
qu e se declarou a J ndependeneia tive e mo' trado
aos .povos c~ue não lhe compelia deitar as juntas
abaixo, mllltas desordens se tenão evitado; não digo
que o governo procedes e de má fé; mas talvez o
nã_o julgo':l necessario ; o certo é que as providencias
erao precisas, e que não se derào. . . . . . . Hoje que
clles estão acostumado á nova fórma de governo e
.que lhe parece ser e ta a mai analoga ao syste:Oa
proclamado, é de recear que se descontentem com
tão repentina mudança ; e desta minha opinião são
muitos outros Srs. deputados.
As províncias esperão, na verdade providencias
para os seus males sahidas desta as~embléa · mas
seria bom dem?rar até ao tempo em que tiv~rmos
g_anhado a precisa força moral que ainda não temos?
E que faz.emo nós para adquiri-la 'l Pelos princípios
desorgan1sadore~ que muitas vezes tenho ouvido
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conseguimos. po1:que já a fizemos nossa; ha de ser pr;'posta á vo·
·
que Julgo necessano para responder ás razões de
Sn. PnE~IDENTE propôz então a emenda do
alguns pobres deputados.
Sr.J:i~ança,.e nao passou; ficando portanto approvado
Voltando pois á questão -digo que visto ter de o artigo tál qual estava redigido.
passar este artigo, é indispensa;vel a emenda do
Se&uio-se o .art. 3° com as respectivas emendas
Sr. Rendon : ~em regimento teremos outra vez os
mesmos males de que nos queixamos das ' juntas; fá dos Srs. I:J;en!rques de Rezende, barão de Santo
Terxeira de.Gouvêa e Cameiro de Campos
que se entende que se dove mudar-se a fórma de Am~ro,
·
.'
(VeJa-seon .27doDiàrio.J
ggverno, de~os a este um regimento (;lm que só
O Sn. RIBEI!lO J?E SAMPAIO: - Sr. presidente, ~o
marquem claramente as suas attribuições; eu não
penso, como o illustrc preopinante, que estejamos governo cons~ttuc1onal to.das as autoridades suba'lterr;ias que sao nomeadas pelo chefe do poder exeem tempo de atamancar as cousas.
O S11. P1N11Emo DE OtJVllIRA: - Sr. presidente: cutivo, devem .~e- lo com .inteira liberdade ; porque
Eu não me levanto para provar a necessid,1de de eun:pre que SeJao da s ua mteira confianca e approv:açao. Por_consequencia tudo quanto cóarctar esta
ref~rma1: o.s governos provinciaes, porque isso já
esta dec1cJ1do; do que se trata agora é de dar qunto l~_b?rdade nao convém ; e po~ isso não posso approantes o rcmedio porque os males são urgf'ntes. Por ' ar. a emenda do Sr. Henriques de Rêzende que
este principio me parece indispensaver que o artigo obpga o chefe \:lo pode~ e~ecutivo a nomear pe~soas
ou daquella provmcra, o que é coarctar-lhe a
passe COlllO está. As emendas offerecidas vem com- desta
liberdade, da nomeaçã<l.
.
plicarª· questão; o qúe por ellas se exige requer um
O qu~ .e rndrspensavel, no meu entender, é arestempo mcalculavel; e portanto não são admissiveis ponsabthdade na falta do cumprimento dos seus dequando o mal precisa de promptissimo remedio. ver~s; e portanto approvo a uo.utrina do artigo, deDemais, não se pretende Jar providencias a males clarando-se nelle que os presidentes são restrictasecundarias, como irl'egularidades de camara, etc. ; mente responsaveis.
o projecto tem cm vista reformar em geral os
O Sn. HENR}QUES DE ~E::EN~E: --; Talvez porque
governos, e por isso Lambem não tem lugar o dar-se
agora o regim ento em que tanto se iem fatiado. Por est~ emenda e .Jlroducçao mrnha, e que eu a julgo
ultimo, o projecto da constituição está. muito adian- muito boa ; por isso eu a defenderei
C_omo o illustre preopinante não ~e fez cargo das
tado, e nelle talvez se estabeleção, ou ao menos se
apo~e1u, bases nH1i diferentes das que se dão agora razoes com que eu fundamentei este additamento
no projecto; portanto passe o artigo como está; até quando.º P.ropuz, elle está ainda em seu pleno vigor .
Os prmc'.p10s que se estabelecerão para combater
porque não é mais que uma medida provisoria, e
que se precisajii; e deixemo-nos de emendas que só o meu add1tan;iento, forão os mesmos que eu tenho
servirião de demorar o remedio que cada dia se torna pi:opal~do: sei que ~ . um direito do chefe do poder
e~ec.uti:o a ~omeaçao deste~ presid~ntes das promais indispensavel.
v!n~ras. mas t~mbem eu sei que o ngor dos prinO Sn. D1As: - Q11Dndo se tratou da urgencia c1 p10s cede _mm tas vezes ás circumstancias. Talvez
deste projecto, fui de parecer que era exlemporaneo; que os meus desejos fossem que esses presidentes
concordando sobre a necessidade de reformar os se elegessell?- p~la fórma que propôz o Sr. Carneiro
govrrnos provinciaes fui de voto que não convinha ~e Campos, ate mesmo porque m_e parece que essa
mudar já a fóxma dos mesmos governos, mas como e a co?ducta da Inglaterra com os governos das suas
disto j<í se não lrata, e o mal na verdade é grave, colomas; ma~ eu que ~ão tenlio a mania de gostar
demos-lhe então nlgum remedio decisivo e não de tud.o que e estrangeiro, não quiz circumscrever
contingrnte, como ouço dizer q1;e este é. Ora, a os dir01tos do _poder executivo em tão estreitos limielficacia augmenta ~om as emendas..-offerecidas, tr.s : eu lhes quiz d.ar !lm circulo maior ; e eis aqui
principalmentr com a que exige nm regimento; e porque eu digo que seJa nomeado um presidente de
por isso sou de voto que adoplemos ao menos esta, entre as.pessoas da mesma provineia porque é mais
de que espero se sigão grandes bens aos povos. Eu amplo tirar do numero de cem mil habitantes, por
approvarci ernpre toda a medida que contrariar os exemplo, do que de enfre tres apresentados, que
despotismos; frrhrmos todas as portas aos abusos podem ser bo~1s, ou máos, e que o govemo de nedo poder; marquem-~e bem claramente as attri - nhum m_odo pode se~· respoosavel, q1;1ando a sua esbuições do novo governo, para que os povos tenhão colha_ nao .Póde ~alnr · do acanhado numero de tres:
direito de se queixarem quando o seu presidente sabir e entao sena mu1 duro que elleseja obrigado aresdos limitr.s da sua autoridade, e os vexar e opprimir: po~der por uma escolha que lhe não foi livre. Voto
Voto portanto que o artigo niio deve passar tal qual P.01s pelo meu add~tamento : demos alguma cousa ás
se acha redigido.
Clfcumstancias: ainda se não distruirão as minhas
Julgou-se a materia discutida, e o Sr. presidente razões, antes têm Eido reconhecidas: os povos vivem
fez as propostas seguintes:
em d~~confian9a : no actual estado de cousas, elles
Passa o artigo tal qual está, salvas as alteracões poderao suspeitar que o governo lhes manda uma
pessoa do ~eito ; emquan to a mim esto u convencido
offerecidas ?-Vonceu-se ' que sim.
•
Passa com o addilamento do Sr. Fernandes Pi- do C?ntrar10 ; mas um grande numero desconfia; é
preciso ser franco, escolhendo uma pessoa de entre
nheiro?-Venceu-se que não.
el~es mesmos• é o govemo exercendo os seus diPassa eom o additamento do Sr. Renaon ?-De- ~ertos,- ma~ dobrando-os um pouco ao ten1po: e i~o
cidio-se tambem que não.
' e necessarro.
,
.o Sn. FnANÇ.\: - Peço licença para retirar a A e_me,11da do Sr: Teixeira de Gouvêa é mui boa
mmha emenda.
mas nao e.P.ara aqm: e1~ quero gue haja uma inteira
, O Sn. ANDRADA i\1Ac11Ano : - O illustre deputado responsabilidade : mas é preciso reparar .em unia
não póde r·cfüa1· a sua emenda ainda que queira, cousa : que quando se marca a responsabilidade é
(A' º!'dem á ordem.) Não estou fóra da ordem, d,igo o taçao.
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preciso marcar os meios ·de_ faze-1~ e!fec_tiva; o que isso propuz qtie fosso um cidadão brazileiro tirado
quanto a mim não cabe aqm, e sena md1speusavel, de qualquer provincia do Imporio.
passando este additamento.
Convéw por todos os modos desvanecer sipi§tras
Mandava esta lei que fossem estrictamente res- d~sconlrãilças, fazen.d.o conhecer que não queremos
ponsaveis: de que modo, pergunto eu? E' 9 que o Bar ao poder executivo á fa culdade de nomear, á
nobre autor deste- projecto jã tem acautelado, modirantiga, indivíduos que só tinhão o fito em se
quando diz que os presi~~ntes ser~o amoyiveis ad ennqueÇ!lrem ; eu mesmo ouvi dizor qu e se mandanutum: é uma responsab1hdade mm to rap1da; n em vão para os governos os fidalgos pobres para voltapodia ser de outra fórma, porque emquanto se rem ricos.
união os termos do processo a acçao do governo era · "E para que os povos se dr.spersuadão da' rcpeticão
1etardada,
de taes males, eu queria, do certo modo, capitu1ar
E' jã i:esp-0nsavel desde que o governo o remove com os seus prejuizos, porque não temrs ainda a
ad mitmn do lugar: e essa nomeação ad n-ut11m necessaria força moral. Eis aqui o que me determinão o dispens~ de ser accus~do po_r crimes. o~ mal- nou a offerecer a minha emenda.
Não approvo a do Sr. Henriques de R ezende porversação: assim como o nao pnva do chreito de
mostrar legalmente. que foi injustamente infamado, que quer que sejão os presidentes tirados da prosendo assim r emoVldO.
vincia que devem governar; e esta li1111ta~ão tom o
Por agora estã quanto baRta marcada em um de- inconveniente qu~ já notei; algumas províncias siio
ereto provisorio a re~pon~abfüdad e, _porque ~e outra pouco povoadas, e tal haverá quo nlio possa dar
fórma exige uma leg1slaçao., que cre10_ que nao ca~e uma só pessoa; portanto cumpre que se pos ão ir
aqui. Por isso es~ou pelo m~u ..add1tamento, nao buscar os homens capazes onde os houver, e não ser
julgando necessai:10 o do Sr. fe1xeira de Gouvêa. obrigado a contentar com o máo ainda que se saiba
onde existe o bom.
O SR. CARNEIRO DE CrnPos: - Sr. presidrnte,
toda esta assr.mbléa é testemunha de que eu combati
Observarei por ultimo que tudo isto eu indico
a necessidade de se r eformarem já os governos pro- porque se trata de uma medidn proYisoria; se jã esyjneiaes, sem com tudo me oppôr aos princípios do tivessemos no tempo de a fazer perpetúa, eu me
nobre autor do projecto.
guiaria de outra maneira.
Sei que no governo monarchico representativo,
Logo que appareça a constituição, os po1·os se
deve ser analoga á sua fórma a dos governos das capacitaráõ que só olhamos para o seu llem, verão
provincias; conheç? que a execução~ de um só, e a, que lhes damos garantias sufficientes, e de boa vondeliberacão de mm tos; e que os presidentes ou ad- tadc receberáõ·tudo o que nós fizermos coim> um
ministradores devem ser da nomeação do chefe do bêneficio.
·
poder executivo.
Taes são os princípios em qnc mo fundei; e nada
Oppuz-me a que se fizessem jã taes reformas, obsta contra elles o que já ouvi dizer taxando-se a
por estar persuadido que os m_áles que exogião re- minha emenda de incoherente com a monarchia
medio não procedião da lórma dos governos esta- - constitucional.
belefocidos 1 m!!_s da.s ~a1sas idéas de ~ibe:·dade e
Para lhe ro.sponder bastará ciú1r g. >.emplo da
d_e ___EgJCIJl.LQ_S ÇQ!ISti uc10naes que se tmhao espa- Inglaterra; alb gosa o monarcha das maiores regalhado pelos povos; e por temer que m1!_I1.dando-~l~es Has, e comtudo o~ Sherifes, que bem se pódcm conum chefe, e e~te no~ ead~ pelo podei exec~t~vo, siderar como presidentes dos condados ou provinelle.s ~e persuadis.sen~, rnduz1dos por alguns espmtos cias, attentas as suas principaes attribuicõcs e autosed~c10sos, q_ll:_e tmhao outra vez para governa-los .os ridade, erão antigamente eleitos pelo pÔvo de cada
antigos _ca_pitães-g.eneraes,_ de ~xeqavel memona, condado, ã excepção dos que erão heredilarios; e
que servmao depois para ajudar a sustentar de novo depois que a nomeação passou par11 o rei, por um
o governo absoluto.
acto elo parlamento, são nomeados no conselho priGuiado ainda pelos me_smos principios que então vado, escolhendo um dos propostos pelo chance ller
me dirigirão, propuz a mrnha emenda_ a este artigo, e grãos-juízes . Portanto nenhum inconveniente
_tm que pretendi conciliar o -direito d ~ nomeacão qne acho em qu~ o impu·anLc nomeie um de trcs propertence ao chefe do poder executivo com o que postes pela Junta eleitoral, pela fúm1a qu e indiquei
pedem as circumstancias actuaes, tirando assim na minha emenda.
aqueUe motivo <le desconfiança; pois ainda que nó~
·
,
_
.
O Sn · RIBEl~O DE SAMPAIO :_ - hu nao ~uv1do
conhecamos a verdadeira differença de uns a ou Lros;
a massa do povo não a conhece; se elle discorresse ~uc nas nomeaçoes de que fallao1llu ~t re preopmante
como nós não havia precisão tia emenda, eotabeleci rnterv~nh.a vo!1tade do povo em J!' g l~Lerra; mas
pois que o presidente fosse proposto pela junta elei- ap ~zai disso nao. me parece consllt1tc1nnal; nem
torai, por lista triplice, para o Imperador escolher poi que lá _se pr~t.ica se ªegue q~e nós devamos tamum dos propostos; porque deste modo via o povo bem _Praticai-o• por~anto pres1sto err~ que as noque sempre o nomeado era uma das pessoas da sua meaçoes devem ser fei~as com toda a bberdade pelo
confianca, e não podia confundi-lo com o que anti- chefe do poder exec utivo.
gamentê lhe mandava o imperante a seu arbitrio,
O Sn. HENRIQUES DE REzENDE: - Sr. presidente,
e que de orcK-nario só ia cuidar de fazer fo.:ctuna. ainda vale o meu additamento porqut' a meu vêr as
Eu desejaria que os tres propostos fossem da razõ~s .estão ainda em pé: tenho sempre con'fessado
mesma província para a qual se ndtneasse o presi- os d1re1tos do chefe do poder exec utivo mas dirro
dente, porque em geral cuida-se com mais desvelo que esses direitos devem alguma cousa Johrar-sc As
do augmento e prosperidade da província a que se urgencias dos tempos.
pertence~ mas duvide que todas possão dar pessoas
O h?!!l theorico não é semµre o bom pratico: tcmcapazes para taes lugares; pois não basta ter luzes ~e mu~tas veze.s curvado ? rigor elos princípios ao
para poder adrninis-trar, é preciso ter constancia no 1.m_p~~io das c1rcumstanc1as: é Qrc_ci o respeitar a
trabalho, pratica e conhecimento dos negocios; por_ op1mao
geral: é o que tem feito tMos os legislado,_.
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res ~ ·de outra fórma é deQalde que Tentat in adver- abuso de poder deve ser mais severamente castiiãs ire natatm· aquas.
.
gado; eu não posso crer que o presidente que tiver
Sr. presidente, eu vi a resposta de S. M. 1. ao C?mmettido ~ C!Í_?le do p_eculato, 9u~ tiver _infringoverno de Goyaz, dizendo que esperassem que se gido a constitmçao, que tiver opprimido o cidadão,
installasse a assembléa, que devia dar o remedio. violando os direitos individuaes, deva sómente ser
Porque o não deu o Imperador, podendo-o? Se agora punido com a privação do emprego.
fizessemos uma lei desagradavel aos povos, ou de
A fóra estas razões, accresce a indemnisacão do
que resultasse algum inconveniente, contra quem damno causado; quem o deverá resarcir? A n·ação?
De certo que não. Deverá soffre-lo o cidadão oppriseria a queixa?
mido? De certo que não. Logo é consequencia neContra o governo ?
. .
.
. .
Elle diria, não vos queixeis de mim, queixai-vos cessaria que a demissão sómente não póde constida assembléa que assim legislou. E com effeito tu'ir verdadeira responsabiliddde Demais, quem
ignora que na antiga fórma de governo tambem os
contra nós cahirião as queixas.
Não importa o que diz o Sr. Andrada Machad o, reis podião demittir livremente, e remover os capi.
que o governo não seria tão louco, que fosse man- tães-generaes?
E porven lura esta faculdade produzia algum efdar sem necessidade um presidente de fóra, porque
isso é o que es tá da part~ do governo ~ não o que feito?
diz a lei : quando se legisla deve-se legislar bei;n, e
De certo que não. Logo, segue-se que esta unica
não faz er depender a bondade da lei, da bondade do responsabilidade não satisfaz, e por consequencia
que é insustentavel esta doutrina.
•
executor.
A' vista pois do que levo dito, ainda persisto na
Póde muito bem o governo n a boa fé mandar uma
pessoa de fóra, a qual . escandalisasse os povos: minha opinião, e voto para que passe o artigo com
o meu additamento.
êo ntra quem era a queixa?
.
. .
Os povos dirião, o governo usou do direito que
O Sn. GoNnm: - O art. 3° deste projecto diz
lhe deixou a lei: a culpa cahiria sobre a assembléa assim :-0 presidente será o executor e administrador
que fez uma tal lei; porque a opinião do tempo .é que- geral d~ província; serã da nomeação do lm~erador
r erem ser governados não po~ pessoa d~ fóra, pelos e amovivel ad nutwm.
exemplos passados. Como pü\s e~te proJect~ é proSobre este artigo temos quatro emendas em disvisorio, eu quiz conciliar certas circums.tanci~s, com cussão; eu direi sobre cada uma dellàs o que julgar
as regalias do chefe dos governos, depois sera outra conveniente.
cousa quando se marcar fixam ente a fórma _dos goNas circumstancias actuaes é, na verdade, mevern os provinciaes, e ainda então talvez o rigor dos lindroso substituir a fórma dos governos estabeleprincípios não seja seguido estrictamente.
cida e adoptada como boa ·pelos povos, outra que
O Sn. TEixEmA DE GouvÊA: - Eu não ignoro, e l11es faça presumir que voltão outra vez os capitãestodos sab em que em systema constitucional a ~es generaes.
ponsabilidade é inherente á todos _q~e execufa? ;
Estes receios não são imaginarias; quando eu
mas nem por isso creio se deve ormttir a addicçao vim para aqui fui testemunha do que se dizia pelas
que tenho proposto, p orque todos Lambem sabem províncias , quando se fallava · em mudanca de
que os povos estão assáz esc~rm entados com os des- forma de governo s, e dos sustos que isto causava;
potismos praticados na antiga fórma dos govern~s é verdade que a installação da assembléa deve ter
das províncias; c~nh ece m q:ue ell ~ s se tornavao diminuído estes receios, pela confiança que lhes
mais fr equentes, nao só pela impumdade que tam- inspirão os seus representantes; mas ainda assim
bem era predicado inherente aos governad_9res e a materia é delicada, e merece ser tratada com muita
capitães-gei:ieraes, mas igualJ?ente porque nao h~ circumspecção.
via uma lel que clara e particularmente m~~ca s~~ 
Por estes princípios se regularão seguramente os
esta responsabilidade, estando . sómente ~UJ eitos a nobres deputados que têm proposto emendas ao
disposicão geral : ora, nestas circumstancias, e nas artigo; a primeira na ordem dellas é a do Sr. Henda gerâl desconfianca em que estão os povos, será riques de Rezend!l, que pretende que o presidente
prudente que tambem deixemos ·a r esponsabilidade seja nomeado pelo Imperador, mas tirado da mesma
dos presidentes na disposiç~o geral do ~ystema ~OJ'.!S província.
titucional l De certo que nao, Sr. pr e sident e , ~ s
Parece-me que esta emenda, se fosse admittida,
ter qu e diminuamos esta desconfiança; e .que os seria origem de emulação, porque todos somos cipo vos de ~ma vez se convenção_ que _os preside?tes dadã.os brazileiros, e todos temos direito a sermos
de províncias que creamos, nao sao os antigos indistinctamente empregados em qualquer lugar,
pãxás, e que olles hão de ser r e~trictame?te respon- porque formamos uma só familia; eu ajulgoportanto
saveis peiõ abuso de poder; e n ecess~no que pela odiosa, além de ter contra si o inconveniente jã
iíxperiencia se desenganem que nós nao pretende- notado pelo Sr. Carneiro de Campos, de não haver
mos restabelecer, debaixo de outro nome, o antigo a escolha livre do homem mais capaz de desempegoverno de capitães-generaes; e por isso é necessa- nhar as funccõ es daquelle cargo. A do Sr. barão de
rio que vá mui clara e explicitamente declarada a Santo AmarÓ é antes uma explicaçio do artigo do
responsabilidade desta autoridade.
que uma rigorosa emenda ... A do Sr. Carneiro de
Resta-me ainda r esponder á obj ecção de um Campos qu e estabelece nomeação por lista triplice
Sr. deputado qu e impugno~ esta addicção, .~orque da junta eleitora!, tem tambem um gravíssimo injulgava que esta responsabilidade se achava Jª mar- conveniente.
cada no livre arbítrio que tem o Imperador de noComo em províncias tão extensas se acudiria
mear e demittir os presidentes.
Ora, sem duvida neste ponto o meu ilIU'Stre col- com a nomeação nova, quando esta fosse precisa,
se na communicacão de umas ás outras se gastão
lega enganou-se.
·
Eu creio que se não póde susten lar tal proposição; mezes?
Que tempo não seria n ecessario para as reuniões
porque estou persuadido que em muitos casos o

6

.f."-'
1\

'"

,, .....

22

SESSÃ.O EM 4 DE JULHO DE 1823

e publicações de votos a que se seguiri.9. a nomea- luções de consulta ; mas informado agora de que ha
cão?
mui poucos dias se pass<írão as mais apertadas or" Primeiro qLie se remediasse o mal, largos dias de- dens a Dm de serem executadas, tomo a instar o
vião soft'rer os povos o jugo que os opprimisse. rogar a V. Ex . haja do convidar a mesma illustre
Além disto, 'em quem recahiria a responsabili- commissão para que som perda de tempo offeroça o
dade?
seu parecer.
Ficaria responsavel a província inteira nas pes O SR. Rmmno DE ANDRADA :-Por parte da comsoas dos eleitores?
missão de fazenda exigirão-se do thosouro publico
E' claro que isto não tem lugar; e que o remedia os papeis relativos a es te negocio; mas não oxistião
proposto nenhum eft'eito produziria.
. lá, por terem sido remetiidos ao conselho da fazenda
Não penso, porém, do mesmo modo a respe!Lo porque a parte cruando requereu á a sombléa requeda emenda do Sr . Teixeira de Gouvêa ; ella indica reu lambem a S. l\f. 1. que ordenou novamente
talvez o unico meio de satisfazer o povo, e de lhe ao co nselho que consultasse sem perda do tempo.
desvanecer seus temores; vê um homem nomeado Tal é o estado do negocio; o nito vejo que eja tão
pelo Imperador para o governar, mas o que esta grande a urgoncia como a indica o illustr · preopiidéa tem de odiosa pela lembrança de males pas- nanto.
sados, desapparece com a circumstancia da responl\fas 8, 15 ou 20 dias não prejudicüo a 1arte;
sabilidade alli marcada. Eu voto pois pela omonda logo que os papeis chegarem a commis ão apr sendo Sr. Teixeira de Gouvêa para se accrosconLar ao tará o eu parecer, e a assembléa tomará cm consiartigo.
deração a mater ia por miudo ; antes do parecer seO Sn. PRESIDENTE declarou que ficava adiada a ria estranho que a assembléa conhoccsso do negodiscussão do artigo por ser chegada a hora da lei- cio ; e para essa occasião ou reservo o que lenho a
dizer sobre este negocio.
tura dos pareceres de commissões.
O SR. RrnEIRO DE SM1PAIO :-Eu não culpo a
O SR. RrnEmo DE SAMPAIO: - Sr. presidente, não
posso dei..xar de levantar outra vez a minha voz á com missão nem o seu illuslro membro. Unicam ente
favor de l\Janoel dos Santos Pereira, e para que a requeiro que apresento com a maior brevidade posassembléa fique inteirada do objecto de sua preten- sível o sou parecer, porquojulgo a parte prejudicada
cão e se convenca da razão com que fallo, ou a ex- com toda e qualquer demora uma arr malação
solemncmente feita não se rciracta, nem se annulla
por~i em mui poucas palanas.
Arrematou aquelle cidadão, de sociedade com ou- ainda que haja quem oll'creça maior preço , enão
tros na junta da fazenda da capitania do Espirito- quando contém nullidade, ou le ão enorme, ou
Santo, o contracto das cizas e meias cizas, pelo trien- enormíssima.
Na arrematação de que se traia, segundo o parenio de 1821 até 1823 ; e passados seis mezes apparece nesta cidade um Joaquim José Gomes de Cas- cer do conselho da fazenda, intonierão iodas a
tro pretendendo annullar aquella arrematação como solemnidades legaes, e não houYe aquclla especie
lesiva á fazenda pubhca, e pedmdo ao mesmo tempo de lezão; logo pondo-se em execução as referida
lhe fosse concedido por administração o dito con- ordens serão aquellos arrematantes desa possados
antes de tempo de um contracto, que justamente
tracto.
Com audiencia e informacão do ouvidor da co- lhes pertence, contra todo o direi lo, e justiça, como
marca, Junta da fazenda, fisc"al do th esouro, procu- o mesmo tribunal conheceu, pois apenas um Yoto,
rador da corôa, indiferio S. l\'.l. a pretenção de Cas- como já dissP., se separou, e foi esse o oguido na
tro . Não desmaiando nas suas sinistras intenções, resolução.
e mais bem apadrinhado, requer segunda vez o
O SR. RinEmo DE ANDnADA :-0 monarcha tem
mesmo. l\Janda-se consultar ao conselho da fazenda direito de encostar-se ao parecer que acha mais
o seu requerimento; e não obstante consultar-se conforme, ainda que soja o do um só conselheiro ;
que nenhuma lesão havia na dita arrematação, e que resolve o que lho parece justo; e foi isto o quo se
por isso devia subsistir o contracto por todo o tempo praticou. Se a parto so con idcra lesada, cito o proporque foi arrematado, o governo, comtudo, dei- curador da corôa e fazenda, o faça ver o eu direito.
xando de concordar com o parecer da maior parte, Os termos da questão são es tes ; nada mais tenho a
e encostando-se ao voto de um só conselheiro, re- accrescen Lar.
solveu que se houvesse por findo o sobredito conO Sn. COSTA AGUIAR :-0 que u entendo ó que
tracto antes de finalisar-se o lrienio.
Requer aquelle arrematante, com seus socios, ao ou se não tom o conhecimento disto, ou que o Sr. degoverno, que mandasse suspender a resolução da- putado mande uma indicação sobre a mataria.
quella consulta, até que se mostrasse e provasse a
O Sn. A ·DnADA MACHADO :-E eu o quo desejára
lesão. Este requerimento não foi até hoj e diferido; era que os Srs. deputados não affeciassem de proe entretanto por nova resolução da consulta se curadores de partes: não acho isto nada bom.
mandou pôr em execução a primeira. Nestas cirO Sn. RmEmo DE SAMPAIO :-I to não é alTectar
cumstancias requereu á esta assembléa.
Requerendo ceu em uma das sessões passadas a de procurador de partes; é promover o conheciV. Ex. se dignasse convidar a illustre commissão de mento de um negocio que me persuado tor sido
fazenda, á qual foi dirigido aquelle requerimento, d~cidido com grave injustiça, e damno de um cidapara que apresentasse com brevidade o seu pare- dao; é advogar a causa de certos habitantes da micer, informou um dos seus dignos membros que o nha província de quem actualmente sou legitimo
unico moiivo da demora era a esperança da deci- procurador; é fin~Jmeute um esforco para remediar
·
são do outro requerimento dirigido immediata- arbitrariedades.
mente ao governo. Concordei com o illustre memO Sn. PnESIDEMTE deu então a palavra ao Sr. Maia
bro da com missão na supposição de que um e outro que . como relator da commissã de legislação leu o
requerimento farião sustar a execução das duas reso- segumie
·

SESSÃO EM 4 DE JULHO DE 1823
« PARECER

23

O SR. GoNDIM :-Eu julgo que não devemos ga.s tar tempo e.oro este n egocio ; supponhamos mesmo

« A commissão de legislação, tomando em con- que ~e venficava s~r verdadeiro o motivo que o

sideração o r eguerimen to de José Luiz Alves nego ciante que foi de grosso trato nesta côrte, no qual
expõe, ter sido levado ás circumstancias de fallido
pela negociaçã~ de um gra nde numero de letras,
em que se falsificou a sua firma ; e ter succedido
em consequencia, cahirem sobre a sua casa os sup~
posto5, com poucos verda'<ieiros credores, e haver-se
esta dilacerado debaixo da inspeccão de uma administração, e do j uizo dos fallidos, exceptuadas sómente vinte acções com que em diversos tempos
entrara no banco deste imperio; accrescendo a
outras viol e ~cias praticadas .com elle, a de o privar em do dmdendo das r fendas. acções, que se tem
fc!Lo ent~·ar na massa da admrn1stração, autorisada
esta, ult~mam e nte .por uma pro.visão da junta do
commere10, co ntrana ao que se trnha determinado
cm geral, no aviso de 8 de Junho de 1819 e em
particular a r espeito do supplicante no de' 18 de
.laneiro de 1820 : ó de parecer que não se manifestando. a oppress~o, e violencia, de que se qu eixa o
s~pp!Ic~nte, a CUJO r espeito ~e tem obrado com jusl! ça, nao ba a que se appllque o remedio exigido
desta assembléa . Paço da assembléa, 3 de Junho de
1823.-José Corrêa Pacheco e Silva. -D. Nivno
Eugenia de Locio.-José Antonio da Silva Maia.João Antonio Rodrigues de Carvalho .-José Teixeil'a da Fonseca Va concellos.-Estevão Ribeiro
de Re::ende.-José Feliciano Fernandes Pinhefro. n
-Foi npprovado.
Passou-se, segundo a ordem do dia, visto não
haver mais parecer algum novo, ao já adiado da
mesma commissão de legislação sobre o requerimento de José da Fonseca Pereira.
O Sn. FnAiXÇA :- ão posso conformar-me com
o parecer da .illustre commissão de legislação que
ha pouco ouvi ler. Temo a pronunciar sobre o
requerimento de um cidadão que se queixa de ser
contra a lei atribulado por uma sentenca da casa da
supplicação, a qual o obriga a pagar unia dizima, de
que a mesma lei o isenta
O parecer da illustr e commissão é, que o suplicante deve dirigir primeiramente ao governo o seu
requerimento para fazer tomar conhecimento da
inj u liça que allega : e eu digo, que se esta assembléa não tem autoridade para conhecer do caso,
por ser da competencia do poder judiciario, então
tambem a não tem o poder executivo, para quem se
quer remetter.
O meu parecer ~ que se pe ç~o informações, para
depois de conhecida a especic de oppressão pronunciarmos com madureza se está em nossas attribuições, e deli berarmos o modo com que se deve
prover de r emedia. Fazer a lei, e vigiar do alto
. obre o seu cumprimento são os dous principaes
officios das assembléas populares. Não nos é portanto estranh o o conhecer no caso se o cidadão
q~~ixoso é ?u não. escorchado pelos executores da
dmma mediante o Julgado de que se queixa; isto é
o mesmo que conhecermos se as leis se executão
ou não. Emendarei portanto o parecer, para que
s~ peção informações, antes, que se remetta o nego.OI? _?.O goveruo, como alias quer a illustre commissao.
O Sn. ANDRADA MACHADO :-Eu só desejo que se
declare se nós formamos aqui o supremo tribunal
da supplicação para onde vão por appellação todas
as causas .

supphcante a!lega, isto é, de se ver obrigado a pagar o cr,ue nao deve ; o recurso que primeiro deve
esgo tar e o ~o req.uerer ao poder executivo para lhe
dar as providencias necessarias e quando lh'as não
dê, v~,nha en.tão requerer a esta assembléa. Este
caso Ja es~ á Julgado ; e não sei que seja da nossa
competencia a r eforma da senten ça. E' por isso que
voto pelo parecer da commissão.
O . SR. FRANÇA :- Rep etirei a mesma sentenca
que Já enu,n~iei : se não compete á assembléa revógar as dec1soes .do poder judiciario, menos compete
ao J.?Oder executivo, para quem se remette o cidadão
queixoso . i\Ias por agora não se trata disso : não
confundamos foformação, com decisão.
. O que eu disse, e ainda agora digo, é, que nos
mforT?emos do facto que contém oppressão ; e oppressao de ~rande monta. Se é um vicio dos corpos
~·epre~ entativos s.altar~m as barreiras do justo, e
i,nvad1rem as attnbmçoes dos outros poderes, não o
e me_nos acanh arem-s~ muito áquem das raias que
Uie sao prescnptas, deixando a justiça como desamparada na estrada dos convinhaveis auxílios que lhe
devem ser prestados. Quer-se moderacão · mas n ão
se quer indolencia .
• '
O cidadão grita que o opprimem ; e n ão se hade
conh~c~r ao menos se el\e tem razão de gritar?
Que e i_slo senhores? Porque a qu eixa versa sobre
oppres_sao de sentença, d.iz- se emphaticamente, que
nós nao constitmmos tribunal de r elacão?. . . Mas
pergunto eu tem os cidadãos, ou não direito de reclamarem peran te os representantes da nacão a
o~servancia das leis nos casos praticos della ?° Se o
nao tem, cxplique-se~lb e isso em bom portuguez :
elles de1xaráo de nos importunar; e mais nos terão
na v~rdadeira conta, em que c umpre que então nos
tenhao.
Declare-se de uma vez aos povos que não tem recurso á assembléa dos seus representantes pelos roubos que as autoridades lhes possão commetter em
~on~ravenção das leis positivas em que se esteia a
Justiça : ~as isso nunca sei:á P.elo meu voto, que é,
torno , a . dizer, que se peçao mformações do caso,
para a vista dellas o tomarmos em consideracão .
q Sn. GoNDm :- Não se disse que o poder executivo podia revogar senten ças ; o que se disse foi
qu~ lhe reque_re.sse providencias porque elle tem auloridade de vigiar os magistrados para que não faltem á justiça com detrimento dos povos; neste caso
elle poderia m.andar ~e'.'er .º processo , e quando se
mostrasse mamfesta IDJUStlca, e lhe n ão désse remedio algum, ainda o supplicante tinha o r ecurso
de representar a este congresso, para o livrar da oppressão de que se queixa .
O SR. ANDRADA MACHADO :- 0 direito de peticão '
tem sido tão mal entendido dos legisladores ·de
H~s panha e Portug~l qu e se ~ri girão em supremo
tnbunal de appellaçao, e eu quizera gue não cahissemos no mesmo erro. Antes, Sr. jlresidente um
homem solfra uma injustica do que a nacão inteira
as consequeneias de concen°trarmos em nós todos os
1
p~deres . Se esse tribunal proferio uma sentenca
H~Justa, o remedio é revoga-la, mas isto é o que êu
digo que nos não compete . O meio de revista . . •
(0 tachygmpho não poiide apanhar o 1·esto do dis- '
curso.)
O SR. FRANÇA :-E' por isso mesmo que eu peço
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que venhão informações á assembléa : é para se
saber se o ministro fez a sua obrigação obed~cendo
á lei ; e para o fazer Tesponsavel do damno a parte
quando tenha postergado a mesma lei, e applicado
em lugar della ao caso os dictames do seu capricho.
Se isto se não faz que resulta ? O cidadão grita:
mas grita em vão. Vox clamantis in deserto.
O ministro continúa no exercício das suas injusticas; porque não vê a forca de um poder coercetivo
que lhe estorve a pratica cfa iniquidade : e onde vai
aqui a liberdade dos povos ? Eu o digo va_i para
peior do que esteve até agora. Senhores o po~e r
judiciaria é um poder terrível em sua essencia:
elle decide da vida, e fazenda do cidadão : este não
póde ser abandonado ao seu abuso pratico sem que
se perca inteiramente a liberdade civil.
O SR. ALENCAR :-Eu requeiro o adiamento para
se poder illustrar melhor a materia ; a hora está a
dar.
O SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE :-Eu tambem o
r~queiro porque tenho que dizer sobre este negocio.
O SR. PRESIDENTE declarou que ficava novamente
adiado para a sessão seguinte. E deu para 1!- o~dem
do dia : 1. 0 o Projecto sobre os governos provmciaes:
2°. A segunda discussão do projecto so~re a confirmacão das leis existentes: 3.0 Regimento da
assenibléa.
Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde.

Manoel José de Souza França, secretario.
Sessão

em~

ele Julho de '.1823

PRESIDENCIA DO SR. CA~IARA
Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã, fez-se a chamada, e acharão-se presentes
55, faltando com causa participada os Srs., Rodrigues
Velloso, Gama, Ferreira Barreto, Rocha, Marianno
Cavalcanti, Silveira Mendonça, e Lopes Gama.
O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e lida
a acta da antecedente foi approvada.
O SR. FERNANDES PINHEIRO mandou á mesa a seguinte declaração de voto :
~< Declaro que na sessão de hontem votei para
que passasse o 2° artigo ácerca do governo que provisoriamente substituirá as juntas abolidas das
províncias, com o 1° e 2° additamento ao referido
artigo. Paco da'assembléa, 5'de Julho de 1823.-0
deputado, "Fernândes PinheirÔ.-Mandou-se inserir
na acta.
O SR. SECRETARIO CARNEIRO DE CAMPOS deu conta
de duas participacões de molestia dirigidas pelos
Srs. deputados Lopes Gama e Rocha.- Ficou a assembléa inteirada.
O SR. VERGUEIRO offereceu uma memoria sua
sobre ã fundacão da fabrica de ferro de S. João de
Ipanema, par41: della fazer uso a commissão encarregé!-da de dar seu parecer a respeito da dita fabrica.
-Foi recebida com agrado, e remettida á indicada
commissão.
Passou-se á ordem do dia, e entrou em discussão
o art. 3~ do projecto sobre governos provinciaes,
que ficãra adiado na sessão antecedente.
· O SR. VERGUEIRO.- Sr. presidente: parece-me
que este artigo precisa de uma erµenda. Eu julgo
desnecessario a palavra executor, porque a consi-

dero comprehendida na de administrado1·. O administrador não é outra cousa mais que o executor
das ordens do governo ; está ali para fazer observar
a lei. Até seria desnecessario chamar-lhe administrado1-, se lhe dessemos regimento; mas como o não
tem conserve-se aquella denominação como para
indicar alguma restricção. Eu disse hontem que
estes presidentes se parecião com os capitães generaes ; e ainda hoje digo o mesmo ; não lhe vejo
attribuicões marcadas; nem limitada a sua autoridade ; • o que vejo é quasi a mesma arbitrariedade
antiga. Diz-se no artigo que é amovível ad nutum;
que bom resultado tem isto? Como o ministerio,
por qualquer pequena indisposição póde remover o
presidente, este estudará o que quer o ministro
para ir sempre de accordo com elle, e ser conservado ; e por isso não terá duvida em praticar os arbítrios que lhe encommendarem, porque nisso interessa. Julgo, pois, mais acertado marcar-se um
tempo certo a este lugar, dentro do qual ci presidente
não poderá ser removido sem justa causa. Eu offoreço a este fim a seguinte
« EMENDA
« Proponho ao§ 3. 0 -Que se supprima a palavra
executai· ; e-servirá por tres annos. Vergueiro. »Foi apoiada.
O SR. SouzA ME110.-Sr. presidente : Depois que
se declarou urgente e necessaria a reforma dos governos das provincias por peccarem á priori et
aposteriori os existentes, creados pelo decreto de
29 de Setembro de 1821 das côrtes de Lisboa, e de
que se queixão tantos povos, seria uma contradicção, e inconsequencia manifesta estabelecer-se
esta reforma urgente dependente de listas triplices
para dellas escolher o imperante os presidentes das
províncias ; pois que tendo de virem as ditas listas
das juntas eleitoraes de cada província, era o mesmo
que dizer que taes reformas se não fazião tão cedo,
ou que primeiro se faria a constituição, quando não
foi isso o que se venceu para o remedia temporario.
A' vista pois do ponderado não me posso conformar
com a emenda do Sr. Carneiro de Campos, que tal
medida propõe. Emquanto porém ás outras
emendas ao 3~ artigo do projecto, sobre que se
debate, eu vejo que a nomeação dos funccionarios
publicos compete ao poder executivo por serem delegações suas; mas ha circumstancias, como as
actuaes das nossas províncias que pedem uma vari ação de regras, de que mesmo se possão tirar
dados de economia politica. Resumindo por isso as
doutrinas das emendas do Sr. Henriques de Rezende, do Sr. barão de Santo Amaro, e do Sr. Teixeira de Gouvêa, eu offereço e mando á mesa a seguinte
« EMENDA
« Ao art. 3° s_alya melhor redacção. O presidente s!lrá o admimstrador geral da província; sua
nome~çao compete ao chefe do poder executivo;
mas tll'ado dentre as pessoas da mesma provincia
s~ alf as houver com os necessarios requisitos par~
tao importante emprego ; será amovivel ad nutum
e strictam~nte respon sav~l por qualquer abuso:
tendo para is_so as necessarias mstrucções do mesmo
poder executivo. Souza Mello. »-Não foi apoiada.
O SR. FRANCA.- Eu não descubro nenhuma uti~idade pratica.· nas emendas que ao artigo do proJecto se.tem feito, sal".ª a effectiva responsabilidade,.
que cuido ser o umco meio de termos melhora-
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roento na administracão publica, como muitas vezes
tenho dito. A emenda do illustre deputado o Sr.
Carneiro de Campos parece desempenhar o fim de
se dar aos povos de cada província um governo da
sua approvação ; mas nem o meio da nomeação dos
mesmos povos é sempre efficaz para se obter o
melhor governo, porque a intriga, e hypocrisia dos
candidatos, ou pretendentes de taes empregos
roubão de ordinario os nobres fóros á verdadeira virtude ; nem as grandes distancias de muitas províncias do imperio se podem compadecer com as
demoras que se consumirião em fazer-se uma proposta popular, dependente.ainda da approvação da
côrte para se ter um presidente em todas as occasiões de vacatura occorrente deste emprego.
De mais disso, senhores, é necessario que nos
entendamos, os máos governos que no antigo systema opprimião, e voxavâo os povos das nossas
províncias, não procediâo, pela maior parte das
vezes, da má escolha do ministerio ; procedião da
sua impunidade, e conservação nos lugares.
Todos os homens nobres o plebeus quando aspiJ:ão á ser em pregados affectão os gestos de viJ:tude :
e conhece-los antes que elles exercilem jurisdição
eminente, é empreza difficultosa. Empregar pois o
máo governador não é o grande mal :este procede
de se não castigar depois ; de se não exemplar ne1les
a recta severidade, com que cumpre puniJ: o crime
n'uma administração justa.
Na minha opinião pois tanto importa para a liberdade dos povos que o presidente seja da nomeação absoluta do governo, como que nisso
intervenha o voto e proposta dos mesmos povos : o
que importa é ter o qlho longo sobre estes empregados: removel-os e castigai-os quando declinarem
dos seus deveres. Responsabilidade no presidente
que prevaricou ; respon abilidade no ministro de
Estado que o não removeu, quando lhe erão conhecidas as suas falta ; são o unico meio de se
conseguir melhoramento na causa . D'outra maneira
seriw as nossas leis bons exemplares para encher
estantes: isto é, lnania verba et prCl!terea nihil.
O SR . ANDRADA E SILVA.- ( 1ão se entendeu o
tachigrapho).
O Sll. VASCONCELLOS. - Sr. presidente: Eu
sempre fui de voto que não estavamos em circumstancias de demittir os governos provisorios,
pelo justo receio de commoções nas província , por
se dar nova fórma aos governos antes de apparecer
a constituição. Eu sigo, o seguirei sempre, os dictamos da prudencia; e como estou persuadido que
existem nas prvincias desconfianças de se querer renovar o antigo pespotismo, desconfianças que só
pódem acabar com a apvarição da constituição,
sempre julguei que não danamos tratar de semelhante
objecto de mudança de governos. Eu tenho visto com
attenção os papeis que tem chegado de di!ferentes
províncias, e delles se conhece o descontentamento
dos ~ovos, que seguramente cre corá quando so uberem que vamos tirar-lhe uma regalia, qual a de nomearem o seu governo, de que estão de posso actualmente ; elles pensão que esta regalia lhes compete ;
e desta persuasão só póde tira-los o pacto social
quando apparecer porque fioão então seguros da
sua liberdade; antes disso, estou convencido que no
presidente, ainda sujeito a um bom regimento,
elles verão sempre um novo capitão general governando independente.
Os povos não nos nomearão se não para fazermos
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o nosso pacto social ; apparecendo este, elles o receberáõ com prazer, muito mais sendo fundado,
como eu espero, em principios liberaes, proprios
para fazer a felicidade do Brazil, e acab(!rão inteiramente todos os receios de repetições de despotismos ; antes desta seguranca tem muitas consequencias infelizes. Porém esta augusta asselJlbléa
não tem pensado assim ; e o projecto já está na
3• discussão ; comtudo como estou firme nos meus
principios digo que só poderia votar por este art. 3°
se eu soubesse que demorando-se pouco a constituição, não chegava a ter execução este projecto .....
O SR. ARAUJO LIMA.- (Não o ouvirão os tachigraphos).
Julgou- se a materia discutida, e o Sr. presidente
propoz á votação o seguinte :
Se o artigo passava, salvas as emendas: Venceuse que sim.
Propoz depois successivamente as emendas dos
Srs. Henriques de Rezende, e barão de Santb
Amaro.- Forão regeitadas.
Seguiu-se a do Sr. Vergueiro, cuja l • parte foi
lambem regeitada; a 2• julgou-se prejudicada: o
mesmo se entendeu a respeito da do Sr.. Carneiro de
Campos.
Propoz por ultimo a do Sr. Teixeira de Gouvêa:
Foi approvada, salva a redacção.
Passou-se ao art. 4° com a emenda do Sr: Andrade Lima. (Veja- se a sessão de 17 de Junho) .
O SR. ANDRADE LIMA.- Parece-me que este artigo não póde passar como está . Acho injusto que o
secretario seja removido só por arbítrio ou capricho,
como succederá se approvarmos o artigo . Eu sou de
voto que elle o não possa ser sem causa justa, e
por isso offereci a minha emenda.
O SR. ANDRADA MACHA DO : - I sto está tão longe
de ser arbitrariedade como eu estou de concordar
com semelhante emenda. O secretario é amovivel
para que o re c~o de ser removid.o o faça desempenhar melhor as suas obrigacões ; e quando o presidente representar que elle· deve sahir do seu
lugar ba de ajuntar as razões que o determinão a
querer a mesma remoção.
Parece-me isto tão claro qpe até acho superflua a
discussão, e creio que a assembléa approvará tal
qual o artigo ; e até se o contrario se fizesse, seria
preciso mudar o antecedente, porque assim o exige
o nexo regular dos princípios que servirão de base
ao projecto. As circumstancias são as mesmas em
ambos os casos ; se o lugar do presidente fo se
temporario Lambem o do secretario o deveria ser ;
mas, como aquelle o não é igualmente este o não
deve ser ...
O SR. FRANÇA. - Sr. presidente : Eu tanto não
hei por corrigivel a clausula da amo~ibilidade, que
aqui no proj ecto se estabelece, que antes a reputo
mui salutar á causa da administração publica. As
queixas ordinarias que se ouvem !os povos não
é de que se lhes removão os empregados que bem
servião, é ao contrario de que se não distituão
aquelles que por máos, e muitas vezes por ignorantes, e ins ufficientes pejão os lugares que logo se
devião prover em outros que delles fossem dignos.
ão tenhamos pois receio de que seja mal soante a
palavra amovível em um governo constitucional;
quando nem menos o era no governo despotico de
que sahimos. Ha crimes de empregados publicos

7

1

r' r '
SESSÃO EM 5 DE JULHO DE 1823

26 .

(

' de sua natureza tão secretos, e recatados, que nem será removido do seu lugar sem culpa formada·
todos os esforços humanos serião capazes de. os pôr para isso se lhe imporá rigorosa responsabilidade'
em prova judicial sufficiente para serem cas!Igados. por sua malversação: o contrario era fazer su~
Sabemos tqdos que muitos scelerados destes depois subsislencia demasiadamente precaria: era servir
de uma resideucia, ou de uma devassa, se sabem mais o governo do que o publico. Debaixo deste
tão heroicamente que bem se lhes podia por ellas ponto de vista, Sr. presidente, consi dero eu os
levantar uma estatua no capitolio: e todavia .il opi- secretarios dos governos provinciaes: elles não são
nião publica continua, a fazer-lhe a devi~~ Justiça ~eitores, ou agentes do poder executivo, porque
da sua execracão ; alem de que ha deí)e1tQ.s em isso toca aos presidentes : não são conselheiros;
émprngados pÜblicos qu~ se não rep~itão por porque por este projecto elles não votão: logo o
crimes; e que toda via, aos olhos da razao de Ltm que são elles ? Uns meros olliciaes de secretaria :·
rroverno illuminado e justo, devem ser bastantes são homens que procurão, ou recebem es s lugares
para os destituir. Um homem soberbo, e altivo, so P.ara subsistir. Demais esses lugares exigem conheé além disso mal creado, é indigno de occupar cimentos pratico , que se não adquirem da noite
um lugar publico entre um povo livre, tenha e mb ~ r~ para o dia : o tão pois na ordem do não ercm r outras boas qualidades e c,omtudo nmguem dira movidos ad libümn, mas ó por erro do ollicio
form itda culpa. Digo pois que os socr tarios a si~
que disso se lhe devo formar crime.
A prudencia do minislerio é a unica que em con.10 todos os empregados, que pertencem á prital caso deve salvar os povos de taos flagollos do meu·a classe da minha divi ão, devem im ser
humanidade ; espreilando a ua conducta e concei- da nomeação do imperador, mas nuo a amoviveis
tuà'ndo pela opinião mais seguida do seu mereci- ad nu tum: é contra a segurança o liberdade dos
mento. lslo que digo em geral de todos os empre- povo .
gados é applicavel aos secretanos dos governos
Um homem uma vez empregado não depende
das províncias d.e que_se trata: a re~peito dos quaes mais senão do merecimento e da leis. lrallemos
tambem não veio razao porque demo conservar-se claro aquelle que depender para sua con n·ação da
toda a vida em seus officios, que cumprirá antes vontad ~. do govern o, em o li onj ando, empre se
have r-se como um noviciado de que devão oppor- subtrafürá á responsabilidade da lei . ós 6 dimitumente ser removidos para empregos da maior nuiremos os abusos; tira-los do lodo ó impo sirel,
monta, secrundo os talentos e probidade que nelle ao menos tão depressa: esta é a marcha ordinaria
tirnrein ~ostrado: pois devemos confessar que os das cousas humanas: sempre se trabalhará para
lugares publicos d.evem coi:istiluir o patrimo~io dos illudir as leis: não faltão meios de tergirnrsar; e
cidadãos benementos, e nao a propnedade d aquel- obrando ao go to do governo, sempre se e tará ao
les que os occupão.
abrigo dessa responsabilidade das lei . Ora dizendo-se
O Sa. HEKRIQUES DE REZENDE. - Quando na que os secretarias não sejão amovíveis ad nutmn
segunda discussão eu fallei sobre a re.m~ ção ad nunca se entendeu que elles não possão ser promonutu·m dos secretarias dos governos provmciaes, eu v!dos ; porque a promoção ó accesso de que
expendi algumas, razõe.s contra esta clausula do ar- nmguem se queixou nunca , e remoção é privacão
tigo 4. agora e preciso dizer mais alg:uma cousa, do lugar, e por consequencia do meio de subsi pois que ainda estou nos mesmos pnnc1p1os . Sr. pre- tencia >.o que de cer.to se não deve fazer sem culpa.
sidente estou conforme com os nobres preopmantes Resummdo-me, pois, digo que os secretarios dos
em qu~ a nomeacão dos empregados publicas com- goYernos provinciaes não devem ser amovivois ad
pele ao poder exe cutivo; mas discordo, e muito, em nutmn; mas só por erros de officio, formada culpa.
que elle os possa remover. todos ad nutmn: para O contrario seria contra a liberdade do po•os.
isso distingo emprego publico, que faz o offic10, ou
O Sa. CAR11'Emo DA CuNu,1. - Não po o concorbeneficio de grande numero de cidadãos; (não me
explico bem) 9ue fazem o modo de.vida, o seu moí.o dar com a opinião do nobre preopin ante, nem mo
de subsistencia; e empregos publicas de mera fei- convence o argumento do que deve ser amoviv l ad
torisação, para os quaes o governo m~nda y essoas, riutmn o secretario porque o ó o presidente. Eu
que facão suas vezes, visto que elle nao pode estar seguramente não acceitaria semelhante lugar, com
presente em toda a parte. Nestes eu cr~io que o a condição do poder ser removido a arbitno de
poder executivo póde pôr e tll'ar, ad libitum uma quem me tinha no!lleado. Supponhamos que se nol'ez que elle vê que não é bem servid~: o con~ra meia um secrelar10 para o Maranhão ou Pará, e
rio seria o mesmo que mandar um pa1 de familia, que vae d sla corl passando graves incommodos;
um feitor para a sua quinta ou metter um mordomo e quo depois de lá estar, é removido por mero
em sua casa, ser mal servido, e .n ã~ o ~ode r des- caprich9; quem o indemnisa do cus prejuizos, que
pedir. Os presidentes das provmc1as sao meros repa raçao tom os seus trabalhos? Que o cidadão emagentes, que fazem as vezes do chefe da nação, e pregado saia fóra do lugar que occupa quando tem
que cumprem os seus mandatos; servindo mal de- delinquido, isso entendo ou; mas estar exposto á
vem ser mudados, porque esses lugares não fazem boa ou má vontade do mini lerio, sempre o repuo seu modo, d~ vida. Os outrns porém~ a q~ e eu larei injusto. Estes são os meus sentimentos .
O Sa. A11'DRADA l\Llc1rAno. - 1ão me par eia que
chamei officios, fazem o mew de subs1stenc1a d.e
mui tos cidadãos; tira-los ar bitranamente sena pn- houvesse tanta obstinação contra este artigo de>
va-los da sua subsistencia, seria atacar a liberdade projecto; e sem repetir o que se tem oxpondido
em favor delle, sómente direi que isto qu se tem
dos povos.
Porque, Sr. presidente, todo o homem procura li- aqui por anti-constitucional ó uma instiLuicão adsongear aq·uelle de cuja vontade elle sabe que mittida nos governos conslitucionaes. Na Inglaterra
depende a conservação dos seus meios de s~bsis  os empregos são pola maior parte amovíveis; e este
tencia; sua dependencia é mm grande, e a liber- exemplo de um paiz, onde se estima tanto a liberdade dos povos por este meio periga. E' por isso dade, parece-me ser de algum peso para se terminar
que na constituição se dirá, nenhum empregado a questão, além dos argumentos produzidos.
0 :
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o Sn. HENRIQUES

DE REZENDE. - 1~inda estou
pelos meus principias apezar do que disse o nobre
deputado. Citou-se por~m .º _ex~mplo de,Ingl~terra l
Sr. presidente, a constitmçao mglez~ e s.ah1da. do
antigo systema feudal, cujos .abus?s nao foi -eossive!
arrancar de todo: o · Brasil fehzmente nao esta
nessas circumstancias. Se em Inglaterra acontece
isso, no Brasil de certo não d ~ve acontecer; porque
entre nós sempr e se reputarao esses lt~gar~s C?mo
meios de subsislencia de innumeraveis cidadaos.
Como pois seria possível que ad. libitium fossem
privados dos seus lugares ? Demais para que n?s
sorvem esses exemplos de Inglaterra, que te!11 Já
nadado cm sangue, porque os _povos tem precisado
reformar esses ab usos da constituição? e o. governo
interessado nellcs, ou pelo grande partido, que
sempr tem procurado ga nhar na camara dos communs ou por essa autoridade de remover ad nutumi, ~ u pela das bayon etas, tem seml!re frustrado?
Sr. pre idente, nós estamos no Brasil, onde nunca
houv<:i systema feudal; não nos sirvamos em tudo
de exemplos dos outros, que mesmo tem J?rocurado
libertar- e dos abusos do antigo f e u~ahsmo. _Em
Inglater ra, segundo me consta, até pa_isan?s vao á
capitães de l • linha, ó porque tem drnhell'o; m~ s
no Brasil ! nun ca assim se praticou. Port~to n~o
vale o exemplo, e ainda voto que os secrelanos nao
sejão amovíveis cid niit um .
Julgou-se a materia di cutida; e prop?s.to á votacão o artigo, passou tal qual estava redigido .
OSR. PRE IDEXTE disse que era chegada a hora
da leitura dos pareceres de commissões ; mas o
, r. Andrada Machado pcdio a palavra, e foi-lhe
concedida.
O Sll. ANotuD.\ IIIACHADO. - Sr. presidente:
endo publico que o chefe supremo da nação se
acha gravemente inc?mmodado por um f_nnesto
accidente, parecia-me JU to que es ta assemblea manifestas e o seu sentimento a Sua Magestade, e lhe
pedi e que tivesse o maior cuidado na co ns ~ rva ção
da sua preciosa existencia, que tanto bem importa
ao Dra il, e na qual tau.to nos mteres.samos : e para
assim o signifi carmos Julgava propno qu.e s~ n?meas e uma deputação . Eu v?u ler uma mdicaç.ao
que tenho feito sob~e e te obJecto, e peço a V. Ex.
que a ponha á votaçao.
cc 1'.'IDICAÇÃO

cc Proponho que se resolva:
cc 1. o Que vá um a dep utação da assembléa , á
pr senca do Imperado r, e da parte. da assemble~
t e lomÚnhe a ua l\Iages tade Imperial quanto foi
do loro a tÍ assembléa a noticia do infausto accide11te
quo puzora em perigo sua augusta pessoa.
cc 2. 0 Que a mesma deputaçã.o .Peça .qu~ Sua Magestade Imperial dign e-se noticiar d1anamente o
estad o de sua saude, por meio de um bol~tim, como
é costume nas mais nações ; e digne-se ~ g ualm ente
cm qualquer outro accidente d~ enferillldade communica-lo á assembléa officialmente. Paço da
assembléa 5 de Julho de 1823 :-0 deputado, Antonio Carlos Ribeiro d' Andrada lllachado e Silva.»
O SR. FRANÇA . - Approvo a primeira parte _da
proposta, e r egeito a segunda : b.em que a respeito
da primeira ainda tenho a ~dve r~u· um0: cousa ; e é
que nós não tivemos part1cipaçao officia! do caso,
como cumpriria, para ter lugar a deputaçao . A res~
peito da segunda parte tenho a prenotar que podera

(. v

27

essa recommendação da assembléa ser taxada de
cumprimento menos civil; e eu desejo manter o
bom conceito em que a todos os respeitos devem
ser tidas as resoluções deste congresso. Não nos
compromettamos por carta demais em assumptos l
de cumprimento; contenhamo- nos nos limites do
justo.
O SR. PRESIDENTE, depois de mais algumas reflexões, poz á votação a proposta, e foi appro vada.
O SR. RODRIGUES DE CARVALHO: - Sr, presidente : Levanto-me para requerer que esta augusta
assembléa tome em consideração o que lembrou no
seu discurso o nobre deputado o Sr. Antonio Carlos
quando propôz a indicação que se acaba de approvar. Sim, Sr. presidente, a mesma dep utação destinada a expressar o nosso sentimento pelo desastre
acontecido a Sua Magestade, seja tambemincumbida
de lhe dar respeitosamente a entender, em nome da
nacão, que sendo para esta de inapreciavel valor a
suâ vida, Sua Magestade lhe dará mais uma prova
do seu amor;ãvitando as occasiões de a expôr, de
que póde resultar a espantosa desgraça de se ver a
n ação reduzida a_irremediavel orphandade . Eu peço
que se consulte e assembléa sobre este ponto.
Alguns Srs. deputados forão de opinião contraria;
e tendo por fim o Sr. presidente consultado a assembléa sobre o que tinha lembrado o Sr. Andrada
Machado e apoiado o Sr. Rodrigues de Carvalho:
Venceu-se que não tinha lugar.

O Sll. FRANÇA: - Como julgo muito urgente
tratarmos da educação da mocidade, e ha. muito
que foi remettida á commissão de instrucção publica
a indicacão do Sr. Fernandes Pinheiro sobre a
creacào d e uma universidade neste imperio, requeiro
que ·a mesma commissão apresente quanto antes
o resultado dos seus trabalhos so bre este importante
objecto .
0

O SR. GomnE: -A commissão não se t em descuidado, antes trabalha com assiduidade; e só tem
demorado o seu parecer por esperar ver realisado
o offerecimento, que fez o illustre deputado o
Sr. A.n rada e Silva, de um plano de educação
publica, ue ainda n,ão apresentou; além disto
precisa a commissão, para proceder com mais
conhecimento de causa, que o governo lhe remetta
uma relacão circumstanciada dos estabelecimentos
litterarios tanto desta côrte como das mais províncias do imperio.
Resolveu-se que se officiasse ao governo para o
fim requerido.
Seguio-se a leitura dos pareceres de commissões;
e o Sr. l\Iaia, como relator da de legislação, leu os
seguintes pareceres.
P.rimeiro
cc A commissão de:legislação tendo<f)xaminado ~
memoria apresentada pelo Sr. deputado Manoel Jose
Soares Velloso, em que -suppõe alguns abusos
praticados em differentes juízos, em retardamento
dos processos, ,e grande augmento de custas, e se
lembrão as reformas, que ao autor parecerão convenientes; é e parecer, que recebendo-se com agrado a referida memoria, em reconhecimento deste
esforço, que fez um cidadão por be~ da causa publica, se mande guardar na secretana desta assembléa, para quando se t1atar da legislação, e regula-
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mentos geraes; pois que por agora 1não offerece
obj~ctos· que se •possão considerav ide urgenoia para
uma legislacão particular. Paço da assembléa, 5 de
Julho ,de 'l8~.-João Antonio Rodrigues de Carvalho-!osé Teixeira da Fonseca Vasconcellos-José
.Feliciano Femandes Pinheiro-D. Nuno E·ugenio
de Locio-José Antonio da Silva Maia-Estevão
Ribeiro de Rezende-José Cm-rêa Pacheco e Silva. »
-Foi approvado.
Segundo
<e A commissão de legislação depois de ter visto a
memoria que foi presente a esta assembléa em nome
dó cidadão Antonio José da Costa, e que trata de
melhoramentõs que suppõe indispensaveis em materiª s relig~9§as, ecclesiasticas, civis e economicas,
para se remediarém os muitos abusos que expõe,
e que na maior parte são a todos notorios; é de parecer que se receba com agrado: porém se mande
guardar na secretaria desta assembléa, para entrar
em contemplação, quando se tratar dos melhoramentos da administração geral; porque para agora
não se encontrão objectos de uma urgencia tal, que
demandem prompta, e abreviada providencia. Paço
da assembléa, 5 de Julho de 1823. - D. Nuno
Eugenia de Locio-José Corrêa Pacheco e SilvaJosé Teixeira da Fonseca Vasconcellos -J osé Antonio da Silva Maia-José Felic'iano Fernandes
Pinheiro-João Antonio Rodrigues de CarvalhoEstevão Ribeiro de Rezende .. »-Foi approvado.
Passou-se ao parecer, já duas vezes adiado, da
mesma commissão, sobre o r equerimento de José
da Fonseca Pereira; e tendo faltado sobre elle àlguns
Srs. deputados, deu a hora. Propôz então o Sr. presidente a continuação do debate para se decidir do
pàrecer; a assembléa conveio ; e depois de breve
discussão foi approvado.
'
Faltava a nomeação da deputacão para ir comprimentar Sua Magestade; e o Sr. presidente nomeou para membros della os Srs. Andrada Machado,
:Bispo Capellão Mór, Rodrigues da Costa, Fernandes
Pinheiro, Vergueiro, Araujo Lima, D. Nuno, Alencar, Ribeiro de Andrada, Teixeira de Gouvêa,
Ornellas, e Gondim.
O SR. PRESIDENTE assignou para a ordem do dia:
1°, o projecto sobre os governos provinciaes; 2°, o
projecto so bre a confirmacão das leis; 3°, r egimento
da assembléa.
•

Levantou-se a sessão depois das 2 horas da tarde .
-Manoel José de Souza França, secretario.
RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÊA
PARA JOSÉ BONIFACIO D' ANDRADA E SILVA
Illm. e Exm. Sr.- A assembléa geral constituinte
e legislativa do lmperio do Brasil, constando-lhe
que S. M. o Imperador tem soffrido por um fun esto
accidente, gr~ves incommodos na sua preciosa
saude, tem resolvido dirigir ao mesmo senhor uma
deputação para significar-lhe a sua sincera e viva
magoa por tão infausto successo'; e ordena-me que
assim o participe a V. Ex. para que, levando-o ao
conheciIJJ.ento de S. M. I., possa V. Ex. saber o dia,
e ·a hora em que Sua l\'Iagestade·determina recebei-a,
e communicar-m'o, para eu o fazer presente á
mesma assembléa. Deos guarde a V. Ex. Paco da
assembléa, em de 5 Julho de 1823.-José Joâquim
COJTneiro de Campos.
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PRESIDENCIA DO SR. CAMARA
Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
rn:anhã, fez-se a chamada, e acharão-se presentes
56, faltando por doentes os Srs. Ferreira Barreto,
Rocha, Silveira Mendonça, Xavier de Carvalho,
Mariano Cavalcanti, e Almeida e Albuquerque.
O SR. PRESIDENTE declarou ab erta a sessão, e lida
a acta da antecedente foi approvada.
O SR. CARNEIRO DA CuNH,\ mandou á mesa uma
declaração de voto, por elle assignada, e pelo Sr. Fortuna, concebida nos seguintes termos:
« Declaro que na ultima sessão votei a favor da
emenda do Sr. Carneiro de Campos ao 3° artigo do
projecto do Sr. Anchada l\Iacbado sobre os governos
das provincias; na mesma a favor da emenda
do Sr. Vergueiro sobre as palavras amovivel ad
nutwrn; igualmente a favor da do Sr. Toledo Rendou
-que se regularáõ pelo regimento que se lhes der;
-e a favor da do Sr. Andrade Lima ao 4° arti go.Paço da assembléa, 7 de Julho de 1823,- Joaquim
llfanoel Carneiro da Cnnha.-Jgnacio de Almeida
Fortuna . »-l\Iandou-so inserir na acta.
O Sn. SECRETARIO CAnNmno DE CAMPOS leu uma
felicitação dirigida á assembléa pelo governo da
provincia das Alagôas; outra da camara do Recife
de Pernambuco; e outra do governo da mesma provincia.-Forão r ecebidas com agrado .
Leu depois uma participação de moles tia do Sr. Almeida e Albuquerque. -Fico u a assembléa inteirada.
Passou-se á ordem do dia, e entrou em discussão
o ar_t. 5° do pr~jecto sobre os governos provisorios.
(VeJa-se a sessao de 17 de Junh o) , -Foi approvado.
Suscitou-se ª·questão se os ordenados do presidente e secretario, de que tratava o artigo devião
ser logo_ d~terminados; e resolveu a assemb'téa que
a comm1ssao _de fazenda desse a esse respeito o se u
parecer dep01s de approvado o projecto como j ú se
tinha requerido e vencido .
'
E como so duvidasse de ler a assembléa tomado
já a referida res_olução, a sentou-se depois de algumas observ~çoes quo tudo o qu e determinas e a
as.se~bléa, e tivesse de ?er cumprido pelas comm1 soes, lhe fosso annunc1ado por communicacão da
secretaria aos secretari os delta.
•
Seguio-se o art. 6° (Veja-se a sessão 17 do
Junho).

o s!l. ARAUJO_ yx~JSNA =-:-Neste artigo diz-se que
o pres1de_nte d_e~1dira por s1 ~ó todos os negocios em
que se nao ex1g1r por esta lei, a cooperação do conselho;, mas como póde acontecer que haja algum
de dehb e~ação que não esteja aqui marcado, entendo
que deye isto declarar-se melhor; e por isso olfereco
a segumte. .
•
<<EMEXDA
<e Ao, arti~o. 6° subst~túo .-0 presidente despae chara decidirá por s1 só os negocios de pura execução. Paço da assembléa, 7 de Julho de 1823. Araujo Vianna. J>-Foi apoiada.
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SR_. P;'!REIRA DA c~:'HA :-Es~e ~rtigo 6• prinC!pla a md1car quaes seJaO as attnbmções do presidente, de provinc~a? ordenando que elle despachará
por s1 só, e dec1dxrá todos os negocios em que se-
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gundo este regimento se não exigir especificadamente
a cooperação do conselho. Tendo eu declarado por
mais de uma vez nas duas antecedentes discussões
acerca deste projecto, o meu modo de pensar a respeito do methodo que se deve seguir no exercicio
deste emprego, nada mais deviaaccrescentar, porque
vou em systema opposto aos principios estabelecidos; mas desejoso de concorrer (quanto entendo)
para o bem do meu pa.iz, sou obrigado a instar para
que se adopto um meio termo entre uns e outros
governos, dos que se tem organisado. Todos estamos convencidos da necessidade de uma medida
pela qual se regulem os negocios de cada província,
sem arbitrariedade, mas sem retardamento do seti
expediente.
Nós vemos continuarem as queixas, e os clamores
de quasi todas as províncias e sustentarem-se as intri •as, d' onde nascem rrs facções C{!!e tem derribado
os seus governos, debaixo do es pecioso pretexto de
bem da patria, que todo é fundado no interesse indlVidual.
Agora mesmo acabamos de saber que (!_provinc~a
de Serg.iI>e d'El Rei estã em tumulto peloCboque, e
cofl!l ictos de jurisdição entre o governo civil e o
commandante das armas, fazendo-se por isso necessaria alguma providencia que ponha termo ãs desordens excitadas por estes, e outros empregados, de
que resulta a .falta de sei;~ança. pu~lica, ~ do legitimo uso da liberdade cml do c1dadao pacifico, que
é ordinariamente victima de taes caprichos.
Sejão pois estes governos subsLi tuidos por outros,
combinados de uma maneira tal, que suas partes
integrantes, como as de uma machina bem composta, prosigão em sua marcha regular, o se coadj uvem em seus movimentos para chegarem ao fim de
nossa prosperidade, e consolidação de nossa independencia. Tentemos es tas innovações, e o tempo
nos apresentará seus abusos, e nos indicará os meios
de corrigil-os .
Este decreto é provisorio, e não tem o cunho de
lei fundamental, admittindo porconsequencia aquellas modificações que a experiencia exigir. Todos os
governos representativos regulão suas províncias
por meio de juntas administrativas, que tem muita
analogia com o nosso actual systema de governo,
porque a maior parto dos negoclos que lhe são relativos dependem do exame, e deliberação, a qual
deve ser tomado em conselho permanente ; e é n es te
ponto de vista que vou de conformidade com a
emenda do illustre deputado o Sr . Araujo Vianna,
quando diz que o presidente despachará, o decidirá
por si só os negocios de pura execução, pois do outra
maneira vinha a exercitar a mesma ampla autoridade, o jurisdicçqo de que usavão os antigos governadores, que agora se pretende atalhar.
O despotismo estã plantado no coração do homem;
vamos involuntariamente para elle ainda debaixo de
..apparencias ae fazermos justiça. Os mais bem intenctonados governadores das províncias do Brasil praticarão as maiores arbitrariedades, prescindíndo dos
meios legaes pelos quaes se devem decidir os negocios publicos; porque em havendo quem tivesse
a resolução de lhes dizer que sua autoridade era
limitada porque não obstava a esta ou aquella
injustiça, que como tal se lhes pintava, era este
o maior estimulo para ceder á vehemente tentação
de metLer a mão no exercicio das outras autoridades constituídas, e então se fazião, camara, juízes
e até vigarios geraes.
Com isto não pretendo atacar a probidade, e lim-
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peza de mãos, nem deprimir a heroica conducta de
muitos varões illustres que governarão algumas províncias do Brasil com acerto, e discrição : injustiça
seria deixar de confessar seus bons serviços, e que
se tornarião mais avantajados se não forão os errados princípios em que o ministerio fundava seu systema colonial; mas como muitos outros, ainda em
tempos bem recentes, abusarão terrivelmente do seu
poder para praticarem toda a qualidade de maldade,
e prevarição, desejo portanto prevenir taes males,
e limitar de tal sorte a autoridade destes empregados que se lhes não deixe lugar para que esquecidos de seus deveres comettão absurdos, e inquietem os povos fazendo-lhes violencias que com
difficuldades se remedeão.
Melhor é prevenir os crimes do que punil-os; é
maxima bem trivial, e uma verdade de mera intuição; pelo que prescreva-se aos presidentes de província uma linha de conducta, que regulada pela
disposição precisa da lei, se conservem no circulo
Je suas attribuições, sem se arrogarem o que pertence ao seu conselho aonde tudo deve ser visto,
examinado, e deliberado.
O SR. ÁNDRADA MACHADO :-(Não se entendeu o
tachigrapho).
O SR . ÁNDRADA E SILVA :-Eu creio que a idéa de
ser o presidente um governador tem sido a causa
principal da opposição que tem havido contra este
artigo . O presidente, senhores, não é um capitão general: é muito meno·s do que isso; éum homem que
ha de executar as ordens que receber, eas leis; e que
só delibêra em casos extraordinarios e repentinos
quando se precisa de uma medida prompta; nos
outros casos ha de consultar; e portanto não sei que
precisão haja desse con~elho permanente, .J,ransformando assim o governo de uma província e!Il
assembléa deliberativa.
Que utilidade resultaria de tal conselho? Eu não
vejo nenhuma; o que succederia era levarem os negocios tanto tempo como levão aqui: isto é, teríamos
muito tempo perdido, retardando-se negocios que
muitas vezes não podem demorar-se sem prejuizo
um só momento . l\1as (disse um illustre deputado)
este presidente póde enganar -se na providencia que
ordenar, e seguirem-se della graves damnos; a isto
digo que clle é responsavel, e que desejo q11e me
mostrem qual é a instituição humana em que se não
possa -apontar defeito. Por ventura, porque os
governos são sujeitos a paixões, não se ha de gov_ernar ?_ O que se faz é pezar na balança .da razão '
quaes sao os governos que tem menos mconvenientes, e isto é o que se tem achado pela longa
experiencia de seculos ...... .
O SR. AnoucHE RENDON : - Depois de terem passado os arts. 3° e 4°, de necessidade deve passar o
6° como cousequencia delles. No 3° estabelece-se
que o presidente seja o executor e administrador
geral da província, donde se conclus» que elle só é
o executor, que elle só é o administrador; e com
razão, porque elle executa as leis geraes, as ordens
do poder executivo, e igualmente as deliberações
do conselho de que elle é presidente. Esta doutrina
passou . No art. 4° estabelece-se qtte o presidente
tenha um secretario, e que este seja tambem o do
conselho ; logo está vencido que o presidente tem
cousas que ordenar e administrar fóra·do conselho.
Agora no art. 6° diz-se que elle despachará por si
só e decidirá todos os negocios em que segundo
este regimento se não exigir especificadamente a
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cooperacão do conselho ; ' ora isto não é mais do tario uma especie de conselheiro do presidente: 0
que unia consequencia do que se legislou nos secretario jámais deve ter voto nos negocios publiarts. 30 e 40 ; amplia-se o que alli se estabeleceu. cos, e se deve limitar á expedição das ordens do
Portanto toda a altercação que tem havido me pa- presidente, que por este sómente devem ser dadas
rece inutil; e julgo que a materia do artigo deve e assignadas:
1 Quanto ao aug~ento da de~peza que ~e necessita
passar como já decidida nos antecedentes .
O SR. NOGUEIRA DA GAMA: - Sr. presidente: E' f~ze~ com a effectiva resid.enc1a na capital ~a pronecessario que tenhamos em consideração, quaes vmcia do dous conselheiros, que ou conJunctasejam as attribuições do presidente da província, ' me!1l~, ou ~m separado, e por alternat1v~ tem de
para melhor se deliberar sobre o modo de as exe- assis.tir d1anamente.ao.dospacho do expediente do
cutar com vantagem dos povos. O presidente deve presidente da provmc1a, eu a re_Puto de pequena
·ser o executor das leis, e o administrador da pro- II!Onla, at.ten.dendo-se á que ~e devia fazer. coy1 as
vincia, segtmdo o regimento que se lhe der : elle viagens de vrnda e volta ate as .~uas bab1taçoes, e
deve por si sómente despachar e decidir todos os descontando-se o tempo da rcumao d~ todo o connegocios, em que se não exigir especificamente a sell10 ; e quando mesmo fosse cons1deravel esta
cooperacão do conselho , e em que não houverem despeza, deveriamos. so!Tre-la pelos .bens que della
formulas marcadas por lei. Ora muitos e diversos póde receber a provmci~. Port~n~o JUigo ~cortado,
podem ser estes negocios principalmente nas pro- que do_us dos cons.elli.euos res1dao eITectivam~nte
vincias de maior povoação : diariamente apparecem n~ <?'IPlLal da prov111c1a, ~ que um delles assista
males que devem ser promptamonte remediados : d~anamente e P.or alternativa ao despacho do expepor exemplo um individuo de qualquer districto ou diente do pre~1dente, ou ~mbos, quando ~ estepacomarca é opprimido pelo ministro, pelo capitão- recer necessan~ pela gravidade das matenas, sobre
mór, pelo commandanle ou por algum outro indi- que tem de deliderar.
o SR. RODRIGUES DE CARVALHO :-Eu sempre ouvi
viduo particular : soffre um ataque da parle do seu
visinho : está em risco immineute : teme uma de- dizer que quando os capitães gcnoraes não pralisordem dentro da sua mesma familia, tanto mais cavão abusos, tinhão pouco que fazer. O presidente
facil de acontecer, quanto a sua residencia fôr mais nao tem que embaraçar-se com o que o nobre dedislante ~as povoações : em. qualquer desta.s ?ir- putad? acaba de apontar;. esses negocios competem
cumstancias recorre ao presidente da provmc1a e exclusivamente aos magistrados que os decidem.
espera o competente remedio : mas que ha de fazer Como é que um presidente se ha de metter na
este presidente, não estando marcado na lei o caso, questão de segurança individual, na rixa de um
de que se tratar, e competindo-llie sómente a parte visinho com outro, etc., etc., se estes negocios lhe
exe6utiva e administrativa, sem de modo algum se não pertencem? Se alguem o fôr importunar com
intrometter no que pertencer á outras autoridades materias destas a decisão é prompta -Requeira a
da província? Ou ha de abandonar o recorrente aos quem compete - e fica terminada a questão.
~eios ordinarios, talvez com manifesto risco de ~ua
Julgou-se afinal discutida a ma teria; e posto á
vida e faz.enda, ou ha ~e dar algu!11a providencia : votação o artigo, foi approvado tal qual eslava repara esta Julgo q~e sena convemente 0 concurso digido; ficando por isso regeitada a emenda do
dos dous consellieiro.s de que se lembrou ? no~re Sr. Araujo Vianna.
deputado o Sr. Pereira da Cunha : as providencias
.
assim dadas serão mais conformes á razão, á justiça,
O SR. SECRETARIO C.rnNEI.RO DE C;u~eos ped10 a
ás leis e á segurança individual: serão mais res- palavra e leu o .segum~e oill~10 do m1mstro de espeitadas pela idéa da cooperaç_ão de homens de que lado dos negoc10s do 1mpeno :
a província fórma bom conceito: e estes mesmos
« lllm. e Exm. Sr .-Sendo presente a Sua Magcshomens serão como duas constantes atalaias que lade o Imperador o officio de V. Ex. de 5 do corfacão conter o presidente nas raias de sua juris- rente, em que me communica que a assembléa
diêção, cooperando em tudo para .ª segurança indi- ~er~, constituinte e legislativa do imperio do
vidual e para a mantença da liberdade legal do Brasil, penetrada de vivo sentimento pelos incom- •
povo, obstando ás medidas e actos despoticos, ainda modos que o mesmo senhor tem sofrrido na sua
que indifectamente,, pelo respeito e contemplação, preciosa sande, pretende dirigir á sua augusta preque o presidente deve ter, pelo voto de dous coo- sença uma deputação para significar-lhe a sincera
selheiros, que tem por si a opinião publica. Assim magoa que lhe tem causado tão funesto successo.
melhor se ha de conseguir o bom governo das pro- Ordena-me que participe a V. Ex. para o fazer previncias, sem que se temão demoras na execução sente na mesma assembléa, que agradecendo o indas leis e ordens superiores, nem grande augmento teresse que ella toma no seu referido incommodo,
na despeza.
receberá a dita deputacão terca-feira 8 do corrente,
Quanto á demora de execução, é claro que ne- pelo meio-dia, no palaéio da Boa-Vista.
«Deus guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janhuma deve haver, quando se tratar de pôr em
pratica as leife as ordens que o presidente receber neiro, em 7 de Julho de 1823.-José Boni{acio de
do chefe do poder executivo, não sendo para isto Andrada e Silva.- Sr. José Joaquim Carneiro de
necessario o concurso de conselheiros ; ~ tambem é Campos. l>-Ficou á assembléa inteirada.
claro que igualmente será rapido o despacho do
Voltou-se á ordem do dia e entrarão em dispresidente, que fõr do expediente diario, sendo feito
cussão
os additamentos dos Srs. Paula e Mello e
com um il.os dous conselheiros, ou com ambos nos
Pereira da Cunha, ,(Veja-se a sessão de 18 de
casos mais difficilltosos e intrincados, tendo estes Junho).
conselheiros sómente o voto consultivo e ficando
absolutamente livre ao presidente o decidir como
O SR. ANDnADA MACHADO : - Eu não duvido
The parecer conveniente, visto que toma sobre si approvar, em purte, a emenda do Sr. Paula e l\follo,
toda a responsabilidade.
porque, em verdade, havia uma lacuna ; é de neNão póde ter lugar o que se disse de ser o secre- cessidade que haja, na falta do presidente, quem
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faça as suas vezes, e este vice-presidente deve ser
um dos membros do conselho. Não concordo porém
em que seja nomeado pelo mesmo conselho ; seguirei antes neste ponto as idéas do Sr. Pereira da
Cunha, e seja vice-presidente o que tiver obtido o
maior numero de votos na eleição.
O SR. RocHA FRANCO:- Sou do mesmo parecer ;
mas adoptado este additamento, julgo dever declarar-se que esse vice-presidente tambem por si só
despachará os negocios que despacharia o presidente; lembro-me disto unicamente para evitar duvidas.
O Sn. CARNEIRO DE CAMPOS : - E' desnecessaria
tal declaração ; depois de se dizer que elle faz as
vezes do presidente, é claro que ha de executar tudo
o que é de competencia daquelle em cujo lugar está
servindo ; ha c!e despachar por si só quando o dever
fazer, ha de executar as resoluções do conselho, as
ordens do ministerio, emfim ha de fazer tudo o que
faria o presidente se estivesse servindo . Não vejo
nisto mais que um additamento superfluo á lei.
O Sn . ANDRADA MACHADO : - O que é preciso é
redigir o artigo addicional ; pois creio que a assembléa está conforme em que a lei deve marcar quem
seja o vice-presidente ; e parece-me que das duas
emendas offerecidas se póde formar o artigo. Julgo
que V. Ex. deverá propôr á votação, mas por partes.
Varios outros Srs. dep utados mostrárão conformar-s e com a opinião do Sr. Andrada Machado, e
julgando-se a materia discutida, propôz o Sr. presidente:
1. 0 Se devia haver um vice-presidente de provin~ia: Venceu-se que sim.
2. 0 Se devia ser tirado do numero dos conselheiros de província : Decidio-se que sim.
3. • Se devia ser o mais antigo conselheiro, isto é,
o que tivesse obtido o maior numero de votos na
sua eleição : Resolveu-se que sim.
Seguio-se o art. 7. 0 (Veja-se a sessão de 17 de
fanho).
O SR. PAULA E l\1ELLO: - Neste art. 7° estabelece-se que os conselh eiros serão seis nas províncias
maiores e quatro nas menores ; mas como se não
declara quaes são umas e quaes as outras e ?a de
portanto isto regular-se pelo methodo segllldo de
chamar-se maior á que era governada por capitãogeneral, quando aliás ha destas algumas de menor
população do que outras que se ChaJ:?ãO menores,
parece-me que será acertado que sirva de regra
para o numero dos conselheiros ª· m~ior ou m~nor
população ; procedendo-se como mdico na segumte
CC EMENDA
" O conselho nas províncias que tiverem mais de
cinco deputados constai á de sete membros, e nas
que tiverem menos, cinco .-Paula. »-Foi apoiada.
O SR. BARÃO DE SANTO AMARO:- Não acho boa a
1differença proposta. Para determinar o numero dos
conselheiros entendo que a matena é que nos deve
seg uir de guia, e não a população ; e como se ha
utilidade em qualquer medida ella é tão proveitosa
na província grande como na pequena, segue-se
que o numero dos conselheiros deve ser igual em
todas ; e por isso offereço a seguinte
« EMENDA
cc O co nselho das provincias será composto de
quatro ou seis conselheiros.- O deputado, Barão de
Santo Amaro. »-Foi apoiada.
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O SR. ANDRADA ·MACHADO : - Concordo com o
nobre preopinante ; acho muito justa a igualdade de
nume~o de _conselheiros em todas as provincias ; os
negoc10s sao os mesmos e como seis sempre examinão melhor que quatro seguirei q~e se estabeleça
aquelle numero .vara todas. E' a razao de economia
que me tinha feito seguir outra opinião.
O SR. BARÃO DE SANTO AMARO : - De ordinario são
sempre contra o bem da nação as economias em
materia de governo ; nenhuma província deixa de
ter com que pagar uma diaria por um mez ou dous
aos que vão tratar dos meios do seu melhoramento
e prosperidade. Deixemos a distincção de província
grande e pequena ; todas têm igual direito á melhor
a~ministração ; agora quanto ao numero eu não
digo que sejão quatro nem que sejão seis, digo que
qualquer que seja o numero que a assembléa escolher, deve ser o mesmo para todas as províncias.
Discutida a materia, pôz-se á votacão o artigo
com as emendas offerecidas pelos Srs. Paula e
Mello, e barão de Santo Amaro ; e sendo regeitada
a primeira, approvou-se a segunda, vencendo-se
que fossem seis os conselheiros de qualquer província sem distincção.
Por ser chegada a hora da leitura dos pareceres
de commissões pedio a palavra o Sr. Gomide e em
no~e da commissão de instrucção publica leu o segumte
« PARECER
« A commissão de instrucção publica examinando
a _meigoria offerecida pelo illustre membro desta
assembléa o Sr. Martim Francisco Ribeiro de Andrada, e por ellê feita, ha muitos annos, para a
reforma dos estudos menores da província de
S. P aulo, r econhecendo nella um verdadeiro methodo tanto de ensinar, como de ã prenãer, pelo
arra~j~ment9 analytico, com que classifica o começo e progresso gradual dos acontecimentos hu~~. e pela indicação 'que faz das materias que
su~cessivanfênte devem ser en_
s inadas, do methodo
a seguir, da escolha dos compendios e sua composição, lamenta os males que tem soffrido a instruccão
p_ublica I?ela falta de publicação e adopção de Úm
tao lummoso systema em todas as províncias do
Brasil ; e é de parecer:
« 1. 0 Que seja r ecebido por esta assembléa, com
especial agrado, um offerecimento tão interessante
á educacão publica.
_ « 2. 0 Que se mande imprimir a sobredita memoria,
fazendo-se a despeza pelo thesouro publico, para
que quanto antes possa servir de guia aos actuaes
professores e de estimulo aos homens de letras para
a composição de compendios elementares, emquanto
se não dá uma adequada fórma á instruccão publica.
Paço da assembléa, 7 de Julho de i823.-An-

tonio Rodrigues Velloso de Oliveira.- Belchior Pinheiro de Oliveira.-Manoel JacintJio Nogueira da
Gwma..-Antonio Gonçalves Gomide. »-Foi approvado.

·

O SR. RoDRIGUES VELLoso, em nome da commissão de legislação, leu tambem o seguinte:
« PARECER
« Queixa-se o padre Bernardo José Viegas, preso
na fortaleza da Ilfüi. das Cobras por· ordem do magistrado ajudante do intendente da policia, de se
achar retido nesta prisão desde o dia 5 de
Janeiro deste anno, sem que até agora se lhe tenha
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iormado culpa, apezar de ter. dirigido repetidas re-presentações aos chefes do poder executivo, _e judiciaria. A commissão de legislação para poder d~
liberar precisa de informações do ministro secretario
de Estado dos negocios da justiça; e por isso exige
da assembléa, que se pecão estas informações com
urgencia a respeito da prisão do sobredito padre, e
do motivo della. Paço da assembléa, 7 de Julho de
1823.- Antonio Rodrigues Velloso de Oliveira.-:.Estevão Ribeiro de Rezende.- D. Nuno Etigenio
de Locio .-José Teixeira da Fonseca Vasconcellos .
- José Antonio da Silva .Maia.-João Antonio Rodrigues de Carvalho.- Bernardo José da Ga.ma ».
O SR. ANDRADA MACHADO: - Sr. presidente:
Como um dos nossos collegas, e. que estcí presente,
serve de regedor das justiças, talvez nos possa dizer
a razão de se achar preso este cidadão sem culpa
formada, como se mostra do seu requerimento.
O Sn. RoDRIGuEs VE11oso : - Nada sei deste negocio: o requerimento foi apresentado na commissão ; e esta deu o seu parecer.
O SR. Ái'iDRADA MAcfürnO : - Lembrei-me de fazer
esta pergunta, porque me parece que diz na sua petição que requerera tambem ao regedor das justiças.
O SR. RODRIGUES VE11oso : - Se requereu não
foi a mim; nem este negocio , em quanto affecto á
policia, tinha cousa alguma com o tribunal da supplicação.
O SR. ANDRADA MACHADO : - Peco a leitura do
requerimento.
•
O SR. SECRETARIO fez a leitura requerida.
O SR. ANDRADA 111AcnADO : - Em verdade o que
' apparece é um homem preso ha seis mezes, sem se
lhe ter feito processo ; tirou-se um summario pela
policia, sem haver corpo de delicto, e por elle se
manda proceder a nova devassa; com effeito deve
indagar-se se isto assim é.
.o SR. PRESIDENTE propoz á votação o parecer, e
foi approvado.
Passou-se, segundo a ordem do dia, ao proj ecto
. sobre a confirmação da legislação actual ; e foi lido
.o 1° art. concebido nestes termos :
Art. 1. 0 Todas as leis, regimentos, alvarás, decretos, e resoluções dimanadas do tbrono do Sr. D.
João VI, Rei de Portugal e Algarves até o dia 25 de
Abril de 1821 em que se ausentou desta cõrtc, e
todas as que farão promulgadas d'aquella data em
diante pelo Sr. D. Pedro deAlcantara, como Regente
deste Reino, e como Imperador Constitucional do
lmperio do Brasil, ficão em seu inteiro vigor na
parte em que não tiverem sido revogadas, para por
· ellas se regularem os negocios políticos, civis, e
.economicos deste imperio, em quanto se não orga~nisar um novo codigo, ou não forem especialmente
:•alteradas.
O SR. BARÃ~ SANTO AMARO : - Não fallarei da
necessidade desta medida ; o illustre autor do projecto a demonstrou, e disse tudo quanto era necessario para se reconhecer a co nveniencia de se
adaptar a legislação existente, por isso que não é
possível .substituir-lhe outra desde já; e sem leis
não póde haver regular administração de justiça.
Diz o projecto ( leu ). . 1ós reconhecemos a necessidade de adoptarmos toda a legislação portugueza, e a disposição da primeira parte des.te
paragrapho parece restringir essa necessidade
sómente á legislação promulgada no governo do

Sr. D. João VI. De certo não foi essa a intenção do illustre autor do projecto, nem parece
que essa deverá ser a deliberação da assembléa, por
isso proponho, que depois da palavra -dimanados
- se diga - dos Soberanos de Portugal até o dia 25
de Abril de 1821 . Nesta generalidade ·com tudo não
íne parece que se deva comprehender a legislação
dos tratados com as nações estrangeiras, para em
conformidade della se regularem os negocios poIiticos, como se vê enunciado na segunda parte
deste paragapho.
O Brasil entra de novo a representar como nacüo
independente; os seus negocios politicos hão de ser
regulados segundo os princípios do dir ito das
gentes; adoptar a legislação particular de tratados,
feitos no tempo em que o Brasil fazia parto dos domínios portuguez~s, 6 n_i:lO só indecoroso, mas pódo
trazer con equenc1as rumosas ao bem ser da nação.
Proponho por tanto lambem a suppressão da palavra
~Políticos. O SR. PER~IRA DA CuNHA : - O illustre deputado
entendeu_ muito bel? q_ual era o objecto principal
deste proiecto, que nao tmha outro fim se não fazer
permanentes com a sancção nacional as leis, que
nos d~ve m reger em q·ianto não ordenamos codigos
propnos, o adequados ás nossas circumstancias.
J<'.sta verdade é de tal sorte manife la, que não hesitei em p~opo-la~ nem esta.ª sembléa_e_m a~o pta-Ja
como ~edida mdispensavel a nossa poht1ca situação.
Th~ed1tando poré~ âcerca deste objecto, que é som
duv_ida da maior importancia P!lreeeu-me a proposito alterar a l • parte dest e pnmeiro para"rapho
com a ~menda que oífereço, e que julgo pre~ nch er
com mais clareza o fim a que nos propomos. Quanto
á 2ª parte do mesmo paragrapho pretende o nobre
doputado,quo elle tenha uma intelligencia, mui diversa da sua enunciação, porque leis politicas geralmente fallando são todas aquellas que servem para a
fundação, e bom regímen de um Estado, nas quaos
se encei_:ra a ar~e de governar : e suppo to que nessa
expressao se Julguem comprehondido os tratados
de commercio, e alliança feitos com as outra nações, todavia nada linhamos a recear de cus rcs!1ltados, nã~ só porque a j)equena parte que nelles
tmha o Brasil, como coloma que então era con iderado, desapparecorão com amplitude da inco mparavel carta regia de ~ de Janeiro de 1808, que
franqueou a entrada hno a todos os navios 0
~e~cado_ri~s estra_ngeiras ; como porque o que nos
dlZla m_rus immed1atamento respeito ora o do 10 do
Fevereiro de 1810, o qual achando-se om obsorvancia
em todas as suas partes, nada por ora ha que innovar
em. quantc:i se nao tomarem no"._as medidas, como
mru~ convier ao bem geral da naçao, e reciprocidade
de mtere~se em que ello é fundado. Eu mando á
mesa a mmha
« EMEXDA
« Art. 1. 0 As ordenações, leis, regimentos alvai:ãs, decretos, e resoluções promulgadas pelos
Reis de Portugal e pelos quaes o Brasil se govorna:ra, até o ~ia 25 de Abril de 1821 em que Sr. D.
Joao VI Rei do Portugal e Algarves se ausentou
desta cõrte, e todas etc., O deputado Pereira da
Cunha .-Foi apoiada>>.
, O SR. BARÃO DE SANTO AMARO: - O illustre
preopinante reconheceu a necessidade da minha
primeira emenda ; convenho com a que propõe e
a adapto . Insisto porém na minha segunda emenda.
Relações politicas são aquellas que estabelecem di-
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Teitos e obrigações de povo a povo em objectos de
materias determinadas ; o Brasil póde manter-se
em harmonia com todos os povos do mundo, uma
vez, qu e guarde' e faça guardar para com todos as
regras estabelecidas pelo f!ireito das gentes, e em
quanto não faz tratados seu.s, adoptar os .tratad?s
feitos com Portugal, é suge1tar-se a c.umpnr obnbrigações contrarias aos seus verdadeiros inieresses.
E' por causa de8se mesmo tratado de commercio
(que tanta bulha tem feito no Brasil) que me opponho, e sempre mo opporei, a que se inclua neste
decreto da assembléa a palavra-yoliticos.
Se se fizer essa declaração, ficara sendo loi, que a
assembléa não póde derogar do mesmo modo que
deroga outra qualquer lei ; o que compromette os
interesses da nação, e a mesma dignidade desta assembléa.
Por ultimo entendo que é imprudencia indisculpavel, sem necessidade urgente, adoptar e sanccionar em globo, sem discussão e sem maduro
exame, uma legislação, que não tem um só lado por
onde se possa dizer, que é favoravel ao Brasil, e ao
andamento dos negocios do imperio.
Mando para a mesa a minha emenda, e a assembléa a tomará em consideração para deliberar e
resolver sobre a materia.
!( EMENDA
" § 1. 0 Adopto a emenda que propoz o illustre
deputado autor do projec~o quanto á 1ª parte do
mesmo paragrapho. E proponho a supressão da
palavra - politicos. O deputado Barão de Santo
Amaro. J>-Foi apoiada
O SR. PEREIRA DA CuNnA : - O applauso que merece a opposição feita á doutrina que tenho expendido, me dá motivo para recear, que terei avançado
algum absurdo, contrario ao direito publico da
nação, e opposto aos seus mais caros interesses; mas
eu certo nos meus princípios devo sustentar minha
opinião, porque me parece extraordirrario que se
queira dar uma applicação mui diversa daquella que
pertence ás leis politicas em geral, querendo restringi-las unicamente ás negociações diplomaticas,
convencionadas entre umas e outras nações, e que
faz uma parte do direito das gentes convencional.
Eu não duvido que se omittão as ultimas expressões deste paragrapho, subsistindo unicamente
até á palavra-revogadas-porque ellas não iníluem
essencialmente na sua disposição, e ó podem servir
para sua melhor intelligencia; sem que com Ludo
ott mo persuada q 11e el!as não estej[lO bem collocadas naquell lugar, pois é dos princípios elementares do direito publico universal que a existencia, e estabilidade de uma nação depende de
suas leis politicas, nas quaes se comprehendem suas
leis fundamentaes, e a fórma do seu governo .
i\Ias eu de bom grado convenho em que nellas se
comprehendem as negociações feitas pelos portuguezes com outras nações, e perguntarei quaes são
os damnos que d'ahi se seguem ao Brazil ? Nos tratados de paz que se fizerão com os Hespanhóes e fiõl.lanrlezes, depois da sua expulsão de
Pórtugal, e seus domínios, apenas se contemplou
o Brasil para se determinar o numero de navios de
guerra, o do commercio qne devião entrar em seus
portos, o modo do serem admittidos, e o methodo
que devia seguir-se para a venda de suas mercadorias ; assim como as casas de negocio que poderião ser estabelecidas em cada uma das cidades
maritimas.
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Isto mesmo se estipulou com a Franca, e com a
Inglaterra, remettendo - se a copia desses artigos
para sua execução como vi em diversas ordens que
existem no governo da Bahia e Pernambuco ; cujas
convenções tinhão por objecto relaxar um pouco a
t.aes respeitos as ambiciosas restrições que região
este paiz pelo systema colonial; mas eu já ponderei
que tudo havia desapparecido com a romulgacão
da líberé!_l carta regia de Janeiro de 1808 . - --:
~ esta-nos unicamente ter em vista os tratados de
limites do Sul do Brasil, e o de commercio co.m a
Grã-Bretanha celebrado em 1810. Quanto ao 1°,
além de que - adhuc sub jiidice lis est - porque os
commissarios nomeados pelas duas potencias contractantes para marcarem a linha de divisão nada
executarão, nem esta medida póde, segundo a nossa
actual situação, produzir algum effeito.
Eu vejo por uma parte reconhecida a legítima
posse dos habitantes de Montevidéo, sendo admittido um procurador geral daquella província, não
obstante a occupação da nossa tropa ; e por outra
parte sabemos que as circumstancias é que nos
devem decidir a lançar mãos daquelles meios que
mais convierem para firmar nossa independencia, e
a integridade deste imperio : Então as armas e as
novas convenções fundadas em nossos antigos direitos terminaráõ esta contenda.
Quanto porém ao 2°, torno a repetir que o vejo
completamente observado, sem discrepancia d'algum de seus artigos: e que parece mui acertado,
pois todos sabemos avaliar a difficuldade da resolução deste problema se nos era ou não livre deixarmos de cumprir o que alli se acha convencionado,
rompendo a fé de um tratado que teve por principal
motivo os interesses privativos do Brasil, apezar de
ser feito sob os auspícios do soberano que nelle
então reinava; porque taes negociacpes diplomaticas produzem effeitos reaes tendo por objecto a
utilidade geral das nações, e não o interesse particular dos imperantes que os contrahem; o que é
digno da nossa mais prudente e séria meditação
para não excitarmos um rompimento com a Inglaterra, que é e será nossa natural amiga, e alhada.
Tanto mais, que na conformidade do mesmo tratado se estabelece o lerm o de quinze annos para se
propor, e discutir a respeito destes, e novos artigos,
o que mais convier em reciproco interesse . Esse
prazo tem ainda anno e meio de duração ; acabado
elle estabeleceremos o quo fõr mais util e decoroso
á dignidade da nação .
O SR . :MAIA. : - Parece-me, que estas palavras
- dimanadas do throno do Sr. D. João VI - no
primeiro paragrapho, devem ser supprimidas, como
já está emendado pelo autor do projecto ; o que na
enum eração das leis e decretos se deve seguir a ordem natural dos tempos, mencionando-se as que dimanarão das cortes de Lisboa, de que trata o 2° §,
primeiramente que as depois pro)nulgadas por Sua
Magestade Imperial. Igualmente me parece, que se
deverá supprimir por inutil o.§ 3°; e C{tie será melhor
dizer Codig<? .Brasileiro em lugar de novo codigo;
porque quem diz - novo codigo - dá a entender
que havia codigo antigo; e na verdade nós nenhum
temos, pois nos regulamos pelo portuguez, como
por emprestimo, e ninguem diz ser sua uma cousa
empre3tada. Por estas razões tenho feito uma emenda de redacção que offoreço :
« EMENDA
« Art. 1,° Ficão em seu inteiro vigor na parte
9
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em que não tiverem sido revogadas, para por ellas
se reo-ularem os negocios civis,._militares e eco.nomico~ deste imperio, em quanto se não ~rgamsar
um Codigo Brasileiro, ou nãl• forem especialmente
alteradas :
,
« Primo. Todas as leis, regimentos, ·alvaras, decretos e resoluções, que forão promulgadas pel? Sr.
D. João VI, e seus augustos predecessores, reis de
Portu o-al e Al IJ'arves até o dia 21 de Abril de 1821.
« S~cilndo. Todas as que dimanarão das ~ortes
de Portucral e se derão á execução no Brasil, em
virtude da° s~ncção de Sua Th!ageslade Imperial.
« Tertio. Todas as que forao promulgadas pelo Sr.
D. Pedro de Alcantara, ou como regente do Brasil,
em quanto reino ou como imperador constitucional
depois que se e;.igio em. imperio até á data d~ installacão desta assemblea . .Paço da assemblea, 7
de JUlho de 1823. - O deputado, 1l1aia . » - Foi
apoiada.
O SR. ARAUJO VIANNA pedio a palavra, e mandou á mesa a seguinte :
« mm 'DA
« Proponho a suppressão das palavras-para por
ellas se regularem os negocios politicos, civis e
economicos deste imperio.- AratLjo Vianna. » Foi apoiada.
O SR. ANDRAD..\ MACHADO : - Eu sigo a opinão
do Sr. barão de Sanio Amaro; mas não entro por
ora na questão da obrigação em q~e. pó de considerar-se uma nacão nova de se SUJeitar a_tratados
celebrados antés da sua independencia; nem tambem é esta a occasião de fallar dos motivos que
derão origem a esse tratado ou tratada de 1810, do
qual muito haveria que dizer consultados os nossos
verdadeiros interesses .................... . .... .

...... ·········· .................... ... ..... .

A nacão brasileira ha de tratar com o ministerio
· inglez por meio de negociações; nós havem~s ve-las;
e acceitaremos o que nos fizer conta; nao vamos
já atar-nos as mãos . Conservemo-nos em ci.J.·cl1mstancias de poder escolher livremente, para que não
aconteça o que succedeu com.. o celeberrino e fraudulento tratado de limites : fiquemos com as mão;
livres. (Apoiado, apoiado.)
Fatiou depois o me~mo Sr. deputado sobre a
acceitacão das leis das côrtes de Portugal para
r egimeÍn do Brasil, (mas nesta parte do discurso
não se entendeu o tachigrapho) e mandou á mesa
a seguinte
cc EMENDA
« Todos os decretos publicados pelas côrtes de
Lisboa, que depois do competente exame da commissão de legislação a assembléa decretar que se
não oppoem ao novo systema polittco do imperio,
ficão igualmente valiosos na fórma da tabella que
se ajunta. - O deputado, Antonio Carlos Ribeiro de
Andrada. » ~Foi apoiada.
O SR. ARAUJO GoNDIM offereceu igualmente o
seguinte
« ADD!Til!ENTO
« Todas as leis, etc., até ás palavras - ficão em
.seu inteiro vigor na parte em que não tiverem sido
revogadas-e não se oppozerern aos princípios constitucionaes. Paço da assembléa, aos 7 de Julho
-O.e 1823. -Gondirn. »-Foi regeitado.

Julgou-se afinal a ma teria discutida, e passou-se
ao 2° art. do teor seguinte:
« Art. 2. 0 Todos os decretos publicados pelas
côrtes de Lisboa, e remettidos officialmente, depois
de reimpressos, á chancellaria mór deste estado, se
cumprão e guardem em virtude e por effeito sómente
da imperial sancção que os autorisou, emquanto
não forem especificadamente revogados. »
Depois de breve debate sobre a doutrina do
artigo. foi esto proposto á votação, e passou sem
emenda.
O Sn. CARNEIRO DE CA~Iros requereu como indispensavel, que se pedisse pola secretaria a lista
de todos os decretos das côrtes d Lisboa que se
mandárão aqui observar, officiando-se para isso ao
chanceller mór do imperio pela respectiva repartição.
Resolveu a as embléa que assim se fizesse.
O SR. lloDRIGUES DE CARVALHO : -Tambem é
preciso que V. Ex. dê a preci as providencias para
que venha uma collecção de leis para a secretaria
para que não 1)os vojamo embaracados como no
tem succedido pela falta della.
•
O SR. CARNEIRO DE CAuPos: - E' preciso compra-la; porque só vierão as que se podião di pensar.
O SR. ANDRADA E SILVA: -Eu remetti o que
havia na livraria; o mais é indisponsavcl comprar-se.
O Sn. BARÃO DE S.\NTo AMA110 : -A commissão de estatistica tem de dar o seu parecer sobre
um objecto de que está encarregada; e não póde
satisfazer a es~a obrigação pela falta do mappas.
Requell'o por isso que se pecão ao archivo militar onde elles existem ; e • faco a esse fim a
seguinte
·
« Ii\'DICAÇÃO
« Requeiro que se mandem vir do archi1'0 militar
as cartas geographicas e topographicas do imporia
para uso da comm.is ão de estatistica.-0 deputado
Barão de Santo Amaro.»

'

O Sn. ANDRADA E SILVA: -1\Iandar vir mappas
assim sem limitação é impraticavel porque tambem
são precisos na repartição da guerra. Venhão,
mas acruelles de que houver mais do uma copia;
de outro modo é despir um santo para vestir
outro.
o .sn. RIBEIRO DE ANDRADA: - 1ão se pretende
despa· um santo para vesta· outro. A commissão
de estatistica tom de dar um parecer, e não pódc
da-lo sem ter cartas geographicas. E' por isso que
as pede.
O SR. ANDRADA MACHADO : - Eu creio que o
melhor será tirar copias das que houver só um
exemplar; assim ficaria a commissão fornecida,
como precisa, para esta e outra qualquer occasião.
O SR. RIBEIRO DE ANDRADA: - Então não se
estranhe á commissão a demora que tiver em satisfazer ao que lhe encarregarão ; a não se exigir
pressa do parecer póde seguir-se o arbitrio de tirar
copias, e a commissão esperará que ellas cheguem.
O SR. ANDRADA E SILVA: - Eu fallo com conhecimento de causa; de algumas cartas ha dous
e tres exemplares, e por consequencia dessas llódem vir sem inconveniente ; das que ha um umco
exemplar se vierem devem voltar logo que a com·
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missão tiver visto o que precisa. Não se faz1:mdo
assim, succe~e o que eu disse, despe-se um santo
para se vestff outro.
Feita a proposta pelo Sr. presidente á assembléa,
resolveu-se que se pedissem para uso constante .da
commissão aquellas de que houvesse i;io arch1vo
mais de uma copia ; e das outras que viessem por
emprestimo as que se precisassem para se consultarem, revertendo depois immediatamente ao mesmo
archivo.
O Sr. presidente designou para a .or~em do dia
1.0 O projecto sobre os governos provmciaes: 2. 0 O
projecto sobre a confirmação da legislação actual:
3. 0 Regimento da assembléa.
Levantou-se a sessão depois das 2 horas ~a tarde.
-Manoel José de ou.::a França, secretario.
RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA
PARA JOSÊ BONIFACIO D'A NDRADA E SILVA
lllm. o Exm. Sr. -A assembléa geral constituinte e le11islativa do imperio do Brasil, manda
participar a~ governo que preci~a para. o acerto de
providencias relativas á instrucçao pubhca, que !Jle
sejão transmittidas as convenientes mformaçoes
sobre as escolas e estabelecimentos litterarios que
ha nesta côrte e em todas as provincias deste imperio. O que V. Ex. levará ao conhecimento de Sua
i\Iageslade Imperial. Deos guarde a V. Ex .. Paço
da assembléa, em 7 de Julho de 1823- Jo se Joaquim Carneiro de Cannpos.
PARA O l\IES1!0
Illm. e Exm. Sr.- A assembléa geral constituinte e legislativa do imperio do Brasil manda
communicar ao governo, que é urgente que da
chancellaria mór do imperio se remetta á mesma
assembléa uma lista de todos os decretos das côrtes
de Portugal que aqui se mandárão observar. O que
V. Ex. Jeva;á ao conhecimento de Sua Magestade
Imperial. Deus guardo a V. Ex. Paço ~a assei:nbléa, em 7 de Julho de 1823. - Jose Joaquim
Carneiro de Campos.
PARA JO ÃO VIEIRA DE CARVALHO
IUm e Exm. Sr. - A assembléa geral constituinte· e legislativa do imperio do ~rasil manda
communicar ao governo que necessita para uso
da commissão de r.stalistica da mesma assembléa,
que se lhe remettão do .archivo. milit~r as cartas
geographicas e topograph1cas do imperio que houverem duplicadas, e as outras por emprest1mo, em
quanto se consullão, tornando . estas a reverter
immediataruente ao mesmo arch1vo. O que V. Ex.
levará ao conhecimento de Sua Magestade Imperial.
Deos 11uarde a V. Ex . Paco da assembléa, em 7
de Jttlho de 1823.- José Joaquim Carneiro de
Campos.
Sessão em 8 de Julho t823

PRESIDENCIA DO SR. CAMARA
Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã, fez-st; a chamada e acharam-se presentes
60, faltando por doentes os Srs, Rocha e Ferreira Barreto.

...
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O SR. PRESIDENTE declarou aber ta a sessão e
lida a acta da antecedente foi approvada.
O SR. PEREIRA DA CUNHA mandou á mesa uma
declaracão de voto concebida nos termos seguintes·:
cc Na sess.ão antecedente votei pela supressão
do § 6. 0 do projecto do decreto em discussão,
para que o presidente não despachasse nem decidisse por si só os negocios da província. Paco
da Assembléa, 8 de Julho de 1823.-0 deputaao
Pereira da Cunha. »
Mandou-se inserir na acta.
Por não haver expediente, passou-se á ordem
do dia e entrou em discusssão o arL. 8. 0 com
as emendas dos Srs. Ribeiro de Andrada, Muniz
Tavares, Araujo Lima e Paula e Mello. (Veja-se
a sessão de 18 de Junho).
O SR. PEREIRA DA CUNHA: - ( 1ão o ouviriio
os tachigraphos .)
O Sr. CARNEIRO DA CUNHA: - Sr. presidente,
não posso approvar a emenda do Sr. Muniz Tavares na parte em que exige 40 annos de idade
para ser conselheiro de província. Todos conhecem
que temos falta de gente de luzes; e se desses
poucos homens que ha capazes de taes empregos,
ainda tirarmos os que não chegão áquella idade,
ficaremos em algumas provincias sem ninguem.
Conheco que o fundamento da emenda é o bem
de serem os negocios tratados por pessoas a quem
a experiencia dos annos tenha dado a madureza
necessaria para se dicidirem as cousas sem precipitação e com a maior vantagem dos povos;
mas cumpre ter attenção ás nossas circumstancias
que implicão com a pratica de certas instituições,
de que aliás tirão utilidade outras nações que as
adoptão. Demais, eu direi francamente que me
parece que não estamos já nos antigos tempos
onde só os homens de 40 ou 50 annos erão
chamados para os empregos de alguma consideracão; este prejuízo está em parte destruído; e
eritre nós teria ainda o inconveniente que já notei,
e que é necessario evitar. Sou pois, de voto
que todo o que tiver mais de 25 annos de idade
possa ser eleito conselheiro de província.
O SR. ANDRADA MACHADO :- Como se venceu
que fosse igual o numero dos conselheiros em
todas as províncias indistinctamente, tambem deve
ser igual o numero dos supplentes, e por isso
é necessario redigir nesta parte o artigo . Eu
conformo-me em tudo com a emenda do Sr. Paula
e Mello para que todos os membros sejão electivos e que sirvão de supplentes os immediatos
em maioria de votos. Tambem não duvido apoiar
a do Sr. Araujo Lima porque é de necessidade
que o administrador tenha conhecimento das circumstancias particulares da província que administra, para dirigir com acerto os negocios della
e promover os ramos mais propnbs da sua industria e oommercio. Quanto á do Sr. Muniz Tavares não posso admittil-a ; não vejo precisão
alguma de se re.querer como qualidade indispensavel para ser membro do conselho de província,
uma idade tão avançada; e em algumas províncias, como já lembrou um nobre dep utado, não
haveria desse modo gente para eleger. Portanto
acho que bastará ter a mesma idade · que se requer
para ser deputado da assembléa.

36

'

SESSÃO EM 8 DE JULHO DE 1823

O SR. ÁNDRADA e S11vA :-Tambem não approvo
a emenda do Sr. Muniz Tavares; não julgo pre. cisa a idade completa de 40 annos para cons~
lheiro; mas sempre quizera que tivesse~ mais
de 25. O exemplo que se traz da assemblea geral
J onde ha homens daquella idade, não me ser:ve;
aq.ui o .seu numero é muito grande, e por isso
nada influe que um ou outro tenha sómente 2~
annos. Todavia não nos enganemos com ~sto; e
naquella idade que mais f~cilm e nte n?s deixa.mos
possuir de paixões e capricho~ .que tao P?rn1cJOsamente infiluem nos nossos Jmzos. Por is~o ~e:
sejando o melhor bem do meu paiz, não e.x1g1re1
a idade de 40 annos completos, mas ermo que
bom será que tenhão os 30 ; estou certo que se
farão as cousãs com mais sabedoria e madureza;
e é unicamente o que tenho em vista, como_ é
dever meu na qualidade de procurador da n açao .
O Sa. FERNANDES PINHEIRO ;-Eu não implicarei
já sobre o art. 8. 0 , porque da fórma ~ue o seu
illustre autor acaba de torneai-o, o livrou das
anomalias que apresentava uma amalgama de membros natos e de membros electi.vos, cada qual de
diversa origem: passarei, pois, ao ad~itamento do
Sr. Moniz Tavares á este mesmo artigo onde me
parece exagerada a idade de 40 annos, que elle
requer para os conselheiros de província. Porque
as vezes os exemplos persuade~ n~~s, lanc.eruos
um golpe de vista sobre as mstJtmçoes poht1c~s
de nacões antigas e modernas as mrus notave1pela sua sabedoria ; veremos sim .q~e _Roma nos
bellos dias da republica não admittla para senad.ores individuos que tivessem menos de 40 anno ;
idade igual exigia para os membros do senado
conservado r a constituição da i.<:rança de l'i9~,
bem que já para os do corpo leg1slat1vo req.uerrn
apenas 30 annos: comparemos agora a gravidade
dos assumptos que se deliberavão naquelles supremos congressos, onde sem duvida nã~ se:ia
sobejo todo o fundo de saber por expenencias
feitas, que ordinariamente trazem os annos, com
os negocios que hão de ser tratados nos conse7
llios das províncias; então parece-me que serd
bastante desde a idade de 25 annos, que é aquella
na qual as nossas leis patrias, considerão a q.u~lquer
individvo habilitado para entrar no exerc1c10 dos
mais importantes cargos publicos: Portanto retrogradando, até para dar mais latitude a essas eleições,
proponho tambem o periodo desde a idade dos vinte
e cinco até os trinta annos.
Por ser chegada a hora de sabir a deputação
encarregada de significar a Sua Magestade o pezar
da assembléa pelo desastre que o mesmo senhor
sofl'rera no dia 30 de Junho, requereu-se o adiamento da discussão, até por quererem fatiar sobro
a materia alguns dos membros da mesma deputação.
Apoiado o adiamento, e posto á votação, foi
approvado .
A's 11 hora~ partio a deputação, e o Sr. presidente interrompeu a sessão, para, como membro da
com.missão de policia, €ratar com os mais della de
um negocio que lhe imcumbia.
Passado pouco tempo volto11 o Sr. presidente e
declarou que contiilltava a sessão.

O SR. CARNEIRO DE CAMPOS: - Sei que o Sr. Pedro José da Costa Barros, deputado pela província
do Ceará, participou officialmente estar livre do

embaraço que o impedia de tomar assento nesta
assembléa, por sentença que o absolveu do crime
em que fõra pronunciado; mas não posso apresentar
jã este officio por se ter esquecido de o trazer o
Sr. Carneiro da Cunha, portador d' elle, como me
declarou; portanto amanhã, será presente a esta
assembléa.
Depois de algum debate, reselvou-se que se expedisse aviso para tomar assento no congresso.
Passou-se á 2° parte da ordem do dia, e foi lido
pelo Sr. secretario Carneiro do Campos o art. 3. 0
do projeeto sobre a confirmação da 1 gislação actual,
que é do teor seguinte:
« Art. 3. 0 Todas as outras leis e regulamentos estabelecidos pelas mesmas cortes de Portugal, e que
não obtiverão o imperial- cumpra-se, - são do
nenhum elTeito para o imperio. »
Fallárão os Sr . Andrada e Silva, Pereira da
Cunha e Andrada Machado cujos discursos se não
publiciio porque não se entendeu o tachigrapho.
Igualmente fallou o Sr. Accioli que olTcreceu a
seguinte emenda.
«Proponho a suppressão do 3. 0 artigo-Accioli. »
-Foi apoiada.
Pela chegada da dcputação, pouco antes da uma
hora, se interrompeu o debate; e o Sr. Andrada
Machado, como orador della. leu o seguinte discurso
que havia profericfo na presença de Sua l\Iagestade.
" Senhor: A assembléa geral, assim que teve
noticia do infausto accidento, que tinha posto cm
perigo a preciosa vida do Vossa 1 Iagestado ~mp e
rial encheu-se de ternura e susto, e estes sentunentos, é que vimos testemunhar como orgãos seus a
Vossa lagestade Imperial. A imaginação aterrada
da assembléa se apresentou em todo o nogrum-:i o
horrivel quadro da sua posssivel orphandadc, o dcscorcoador prospecto de uma minoridade sempre
fraéa e perigosa, e muito mais perigo a e fraca
nestes tempo de scisma e convulsõe . Ah! Senhor,
digne-se Vossa J\Iagestade Imperial por i, pela
nação brasilien e que o adora, arr dar para empre
até da no sa concepção a pos ivel volta de emelhantes accidentes prenhes do horror para a as embléa, prenhes de de graça· par11 a nação intciw.
'ão é porém, senhor, da monto no a, não é
intenção da assembl' a que vedou e ta ingerencia prescrever a Vossa l\1ageslade lmperial
regras de prudencia, o que poderia parecer taxa-la
indiroctamente; ó tão ómente lembrar aquillo á.
que Vossa J\fage tadc Imperial tem som duvida
attend.ido sem proci ão do monitores. O amor lem
direitos, que a ninguem mais competem, so[re-se
como zelo, o que desagradaria como importuno
intromettimen to.
cc Se Vossa l\Iagostade lmperial ti vosso chegado ao
cabo do curriculo de gloria, a que a providencia o
destina, e que a quadra actual patcntca á coragem
e á virtude; se então dissesse como o ambicioso romano, que tinha vivido de obejo, nós com o orador
patriota lhe repeti riamos que não tinha vivido assaz
para a patria que Vossa Magestade Imperial adoptou, para a nação com quem se identificou, a qual
nesta hora de prova ergue as mãos supplicantes para
aquelle de quem principalmente e pera o remedio
dos males, que a ameação . Sevandijas, despresiveis
é certo, mas pe_Ço11hentas, derramão sem susto,
ainda na presença do astro do dia, a sua impura
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saliva, e contagião os simples ; que não farião pois,
se ao consternado Brasil faltasse Vossa Magestade
Imperial! Ai de nós, ai do estado, navio sem piloto,
vagaria sem leme e norte á discrição das vagas
irritadas. Corramos o véo porém sobre um quadro,
que sómente suspeitado esfria a mais intrepida
coragem . A assembléa espera que não occorrão
semelhantes successos, mas como das dividas da
Jrnmanidade ninguem é extreme, como Vossa Matada Imperial póde mui bem soffrer enfermidades,
e estas não podem deixar de interessar a assembléa,
ella espera, senhor, que Vossa Magestade Imperial
se digne communicar-lhe diariamente o estado progressivo ou decrescente da indisposição, que o
afllige ; este conhecimento consolador em caso de
melhora, ainda no de agravecimento é mister, para
pôr a assembléa em guarda, e tomar as medidas que
lhe di ctarem as circumstancias, e a ameaçada perda
do chefe hereditario da nacão. A assembléa esperando que reine neste impe"rio a melhor harmonia
entre os poderes políticos, o que lhe segurão os
patrioticos sentimentos de Vossa Magestade Imperial, llca certa que Vossa Magestade Imperial
annuirá ao seu pedido, cujo cumprimento bem
que lhe possa ser doloroso em algum caso, ella crê
ser do seu dever e parn utilidade da nação, rogar
com todo o fervor.
Ficou a assembléa inteirada, e recebeu-se com
muito especial agrado a resposta que de viva voz
deu Sua Magestade ao orador, expressando ser
muito sensível aos sentimentos da assembléa e ao
cuidado que tomava na sua saude.
O mesmo Sr . deputado mandou á mesa o primeiro boletim do cirurgião assistente, concebido
nos seguintes termos.
« Vindo Sua Magestade Imperial da sua chacara,
denominada o Macaco, no dia segunda-feira ultimo
de Junho quasi pelas 6 horas da tarde, aconteceu
que ao chegar á ladeira perto do paço de S. Christovão, como corresse o sellim tanto para a garupa
do cavallo em que vinha, pela razão de estarem as
silhas trazeiras e mui largas, que estas ficarão nas
virilha do animal, que se corcovava e desabridamente corria, Sua Magestade Imperial receando
resvalar juntamente com o sellim e ser, em consequencia, maltratado pelos muitos e violentos couces,
sobretudo faltando-lhe o apoio da clina, por se ter
esta arrebentado e á qual lançára a mão, tomou a
resolução de doitar-se á baixo, o que fez para o lado
esquerdo.
« Depois de uma queda tão consideravel, batendo
eom as costas em cheio sobre barro duro, não
-Obstante levar de encontro o braço esquerdo, Sua
Magestade Imperial exforçou-se por se levantar,
mas não o conseguia senão á terceira vez que foi
quando tambem pôde gritar pelos soldados do telegrapho, que logo o acudirão e segurárão até que
chegou Sua Magestade a Imperatriz, acompanhada
de se u creado, que ajudárão a Sua l\lagestade Imperial á recolher-se ao pa~o até o pateo do Jardim,
onde descançou por algum tempo. Sua Magestade
Jmperial subio a escada correspondente ao pateo,
.seguro tão sómente á uma bengala; como observei,
quando o vi com surpresa na occasião em que eu ia
á descer a mesma escada, ignorando absolutamente
tal acontecimento: acompanhamos Sua Magestade
Imperial ao Torrião onde fiz, com o medico de semana o Dr. Antonio Ferreira Franca, as necessarias indagações, e achamos o seguinté :

cc 1. ° Fractura directa na setima costellas terna! 011
verdadeira do lado direito, no ponto de reunião do
seu terço medio com o posterior ;
cc 2.° Fractura indirecta ou por contra-pancada,
naterceirá costella sternal do lado esquerdo, comprehendendo o seu terço anterior ; ·
·
cc 3. 0 Diastase incompleta na extremidade sternal
da clavicula esquerda ;
cc 4. 0 illmfim, grande contusão no quadril, com
forte tensão nos musculos que cercão a articulação
femoro-iliaca e com dôr gravativa, principalmente
no nervo schiatico que, ao depois, ganhou intensidade nolavel com explicação de dôres agudíssimas e
de caracter convulsivo.
« As fracturas erão simplices; a porção do tegumento, correspondente á segunda fractura, apenas
estava entumecida por effeito de irritação local.
Nenhuma lesão houve nas entranhas existentes nas
tres cavidades, ..:abeça, peito e ventre, menos a do
violento choque, que de certo de vião soffrer, se
bem que nenhum symptoma appareceu que ainda
assim indicasse evidentemente a offensa de tal ou
tal entranha .
cc Appliquei o apparelho apropriado, mas pela intensidade da dôr, e por conseguinte impossibilidade de mover a perna, não me foi possível dar
á Sua Magestade Imperial a posição que lhe era
conveniente. Convocou-se immediatamente uma
conferencia, para a qual forão chamados os conselheiros Drs. Francisco Manoel de Paula e Vicente
Navarro de n ra a, medicosdaimperial cãillara,
e os cirurgiões da imperial camara Jeronymo Alvares de Moura e Florencio Antonio Barreto. Reunimo-nos todos quasi á meia-noite e unanimemente
se assentou que, quanto antes, Sua Magestade Imperial dElvia ser sangrado, o que abonava e urgia a
presença de febre, dôr aguda e mais symptomas
initativos levados á excesso .
cc Fiz uma 2 angria larga, de que logo se seguio l
melhoramento decisivo á tal ponto que Sua Magestade Imperial pôde deitar-se e adormeceu. A's 2
horas da madrugada applicarão-se no quadril 19
sanguesugas, que copiosamente sangrarão e forão
lambem seguidas de grande allivio. Sua Magestade
Imperial passou até de manhã sem mais novidade e
dormiria duas hora pouco mais ou menos. Nessa
manhã ventilou-se a sangria e prescrevim-se por
dieta poucos caldos de gallinha . Pelo decurso do
aia pouca febre e nenhuma circumstancia mais
houve digna de notar-se, porém á noite Sua l\1agestade Imperial esteve bastantemente afilicto de
dôr que comprehendia não só o ponto fracturado
da setim a costella como quasi toda a extensão do
dorso, em correspondencia ao peito. Appliquei, em
consequencia, 12 rnnguexugas, para o que foi -me
preciso, sem desfazer todo apparelho, praticar uma
larga abertura sobre as voltas pos~riores da atadura. Sua l\fageslade Imperial durante a applicação
das sangu'esugas adormeceu. Passou a noite soffrivelmente e dormio quasi seis horas.
cc Dia quarta-feira, segundo de molestia, continuação de febre, diminuição da dõr das costas, facilidade da articulacão do quadril em executar
alguns movimentos.· Renovou-se o apparelho e
achamos a parte bem figurada e .quasi extincta a
intumescencia da porcão do tegumento em frente
da segunda fractura. Continuou-se a mesma die it,
com addição porém de algumas fatias de pão uma
só vez no dia. Passou todo o dia tranquillamente e
á noite dormio nove horas.
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« Dias quinta, sexta, sabbad?, domi~go e segu~da
feira: Sua Magestade Impenal sent10 progressivamente melhoras decididas. Pouca febr e na quinta e
sexta-feira, nenhuma nos outros dias seguintes;
bom appetit~. Dieta ~olida, s~mno tranq~il~o e
poucas vezes mterromp1do ; movimentos quas1livres
da perna; nenhuma dôr na costas, menos no
ponto fracturado, e isto algumas vezes; n enhum
sentimento doloroso no logar da segunda fractura.
RenoYou-se o apparelho no sabbado.
«Hoje terça-feira, oitav? dia in?ompleto de molestia : Sua l\'lagestade Jmpenal contmúa a passar bem;
levou a noite quasi de um somno; o maior incommodo que sente, é o da posição em que vê-se obrigado a estar. Seu te-se ainda algum estalo e Sua
Ma "estade Imperi al accusa alguma dôr nos pontos
fracturados, o que denota es tado inflamatorio nos
é .1.remos osseos para o t rabalho da união. Espe' ramos que Sua Magestade Imperial se res tabeleça
em tempo opportuno, segundo a natureza de sua
\ moles tia.
e< Rio de Janeiro , 8 de Julho de 1823.-0 cirurgião
da imperial camara e assistente á Sua Magestade o
Imperador. - Domingos Ribeiro dos Q1i.imarães
_Peixoto. i>
Ficou igualmente a assembléa inteirada, e receb eu-se com muito es pecial agrado a participação
das melhoras de Sua Magestad e.
Voltou-se á discussão do art. 3°, e tendo-se julgado a materia sufficientemente discutida, propôz o
Sr. presidente :
1. 0 Se a assembléa julgava concluida a 2• discussão :-Venceu-se que sim.
2. 0 Se o projecto passava á 3• discussão :-Venceu-se tambem que sim.
Por ser chegada a hora da leitura dos pareceres,
leu o Sr. Franca, como relator da com missão de
policia, a seguínte
cc PROPOSTA
<< A commissão de policia propõe para os empregos
da assembléa, de sua proposta, Pedro Ursini Grimaldi para porteiro-mór, Sebastião José da Silva,
natural da ilha de Santa-Catharina, e Miguel Maria
Móra, para contínuos, Joaquim Gomes de Athayde
para encarregado da limpeza .
« Paço da assembléa, 8 de Julho de 1823.-;-i!f ano~l
Ferreira da C0tm0Jra de Bittencourt e Sa, presidente.- José Joaquim Carneiro de Campos, secretario.-illanoel José de Souza França, secretario.
-José Custodio Dias. ii-Foi approvado.
O Sr. Araujo Vianna como relator da commissão
da redacção do Diario leu tambem a seguinte
« PROPOSTA
« A commiss!o da redacção do Diario, em observancia do seu r egimento, propõe para servente des ta
reparticão a Francisco José Damasceno, que tem
servido.interinamente desde o dia 15 de Junho proximo passado.
cc Paco ·da assembléa, 8 de Julho de 1823.-COtndido JÓsé de Araujo Vianna.-Antonio Gonçalves
Gomide.-João Antonio Rod1:;igues de Carvalho. »
-Foi approvado.
O mesmo Sr. deputado leu tambem o seguinte
« PARECER

« Na comµüssão da redacção do Diario foi visto o
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requerimento dos tachigraphos da assembléa a·s signado pelo primeiro delles João Caetano de Almeida. Allegão que não podem bem desempenhar
as su~s funcções, porque não é possível decifrar-se
e copiar-se o trabalho de uma sessão no curto espaço de um dia, vindo por consequencia a ficar
muito trabalho atrazado e por isso mais difficil de
se pôr em ordem . Pedem a creacão de um novo
turno de. tachigraphos para melho1: desempenho das
suas obr1gacões. A commissão reconhece a necessidade da me dida que se requer, é de parecer que
a assembléa defira nesta co nformidad e .
• << Paço da assembléa, 8 de .Julho de 1823. - Candido Jo é de Araufo Vfonna.- João Antonio Rodrigues de Ca?"valho .- Anlonio Goncalves Gomide. »
Sn. ÁNDl\ADA MACHADO : - s~. presi dente, cu
não _teria d_uvi~a de approvar o par~cer da comnussao se nao tivesse visto que os tach1graphos não
são cousa- âlguma nes te mundo. Estes que ahi
estão não fazem nada ; as fallas não se entend em ;
são todas llma misturada de grêlos; por P-llas ninguem
sabe o qu disse, n em o rcdactor póde percebe-las.
Ora pagar para não faz erem nada, ou para dizerem
o que nós não dizemos , creio que não tem lugar.
O Sn. ÁRAUJO V IANNA : - O que diz o illustre
preopinante é verdade, mas a commissão teve em
vista adiantar o Diario que anda muito atrazado.
Os tachigraphos não podem escrever mais, e com
este augmento ainda se poderi a fazer alf?uma co usa;
de ou tro modo nada se consegue, Por isso ou h avemos faz er mais al gum para ajudar os outros na
escripta ou deixar ir atrazando o Diario .
O SR. CARNEIRO DA CuNHA : - Eu creio que co nco rreria muito para adiantar o trabalho do DiOJrio
o ser disp ensado o se u actual redactor das obrigações de official-maior para se occupar inteiramente da redacção; encarregado só deste trabalho
mais facilmente poderia haver dos deputados as
no çõ'ls de que preci a para intelligencia das notas,
ouvir-lhe as fallas na assembléa, e suppriria melhor
os defeitos dos tachigraphos que ainda têm muita
imperfeições .
O Sn. CARNEIRO DE CA~rPos : - Quando se foliou
em haver mais nm turno, eu julguei com a commissão que assim devia ser. Os tachigraphos são
máos, mas sem elles nada póde fazer o redactor.
São muitas as falhas das suas notas, comtudo
sempre se conhece qual é a mataria da discussão, e
pelo que indicão do discurso sempre es te e arranja.
Agora do que eu me não persuad o é que elle queira
deixar de servir o seu lugar de official-maior para
ser redactor; elle ofTereceu-se para es te trabalho
emquanto se não nomeava redactor proprio, serve
interinamente, e quando não possa desempenhar
ambas as obrigações larga as de redactor para quem
as poder satisfazer. Sou pois de voto que se os
actuaes tachigraphos não podem com o trabalho
sejão ajudados por outros, aliás nem aproveitaremos
o que se gasta com estes.
O SR. ANDRADA MACHADO: - O que eu vejo é que
vamos gastar mais e que nada utilisamos, para se
tirar algum proveito era n ecessario que elles tivessem algum conhecimento de materias politicas.
Os dous primeiros {las côrtes de Lisboa tinhão idéas
sufficientes das questões que se tratavão, e supponho que os outros não erão tão máos como os
nossos, que não têm nem as idéas mais communs ;
por isso ou escrevem palavras sem sentido, ou
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quando põ_e um pensamento é um abs!-!~do q~e
ninguem diz. Eu como tenho alguma remm1scenc1a
lembra-me ás vezes o que disse, por uma ou outra
:palavra ; mas faltão sempré muitas idéas, e é por
isto que se não acha nas fallas redigidas o nexo que
entre si devião ter. Emfim nós não temos Diario,
é um papel em que se dá alguma idéa das sessões;
desta gente não serve, escolha-se ao menos alguem
que seja capaz de aprender, aliás nunca teremos
nada.
O SR. HmEmo DE ANDRADA: -Eu creio que no
Diario da assembléa nunca vem o trabalho inteiro
da sessão; cntrão sómente alguns pedaços de fallas.
O Diario, a meu ver, compõe-se da acla, dos
documentos, e do que o redactor póde ouvir ou lhe
dão os dep utados; deste modo é de facto escusado o
trabalho dos tachigraphos. Se são precisos para as
legislaturas futuras, busquem-se homéns capazes de
saber; os que ahi estão nada fazem, e o meu voto
seria que se despedissem.
O SR. ARAUJO VIANNA: - Eu já disse que nesta
proposta a commissão só teve em vista adiantar o
trabalho, e não melhorar já a qualidade delle. Have ndo mais um turno ha mais tempo para a decifracão, e mais depressa apparece o Diario. Os
Lachigraphos não deixão de trabalhar, mas realmente não lhes chega o tempo ; e é isto o que a
commissão pretendeu remediar. Este novo turno
não só serve para não escaparem muitas vezes palavras essenciaes que se não apanhão, · e que se
podem metter em quanto as idéas estão frescas,
quando aliás se perdem pela demora da decüração,
mas Lambem para que possão ter algum descanço.
Em uma palavra ou não havemos de ter Di(J!f'io ou
se ha de admittir este turno.
Julgou-se a materia discutida; e propondo o
Sr. presidente o parecer á votação, não foi approvado .
Propoz e nlão novamente se a mesma commissão deveria indicar algum outro meio de atalhar os
inconvenientes de que se queixavão os tachigraphos,
e remediar o .mal da demora na publicação dos
Diarios; venceu-se que sim.
O Sr. presidente deu para a ordem do dia:
1. 0 O projeclo sobre os governos provinciaes: 2. 0
A 1a discussão do projecto sobre a mensagem
de Sua Magestade Imperial á assembléa: 3. 0 Regimento da assembléa.
Levantou-se a sessão ás duas horas da tarde..Manoel José de Sou;;a 'França, secretario.
RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA
PARA CAETANO PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO

lllm. e Exm . Sr. - A assembléa geral constituinte e legislativa do imperio do Brasil . sendolhe presente o requerimento do padre Bernardo
José Viegas, que se queixa de estar preso, sem
·culpa formada, na fortaleza da Ilha das Cobras
á ordem do desembargador Francisco de França
Miranda, como ajudante do i?tendent~ geral da
policia, que procedeu, seis dias depois do acto
de prisão, a um summario que na casa de supplicação se julgou ~ullo, mas ao mesi;no tempo
sufficienle para servir de corpo de debelo a uma
nova devassa de que o mesmo tribunal encarregou o corregedor do crime da corte e casa; e
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tomando em consideração o pareC'er da commissão
de legislação sobre esta materia: manda participar
ao governo que precisa para deliberar que lhe
sejão transmittidas com urgencia competentes informações a respeito da prisão do sobredito padre,
e das causas que a motivarão . O que V. Ex. levará
ao-conhecimento de Sua Magestade Imperial.-Deus
guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em 8 de Julho
de 1823. -José Joaquim Carneiro de Cwrnpos.
PARA PEDRO JOSÉ DA COSTA BARROS

A assembléa geral constituinte e legislativa do
imperio do Brasil manda participar a V. S. que
deve quanto antes vir tomar assento neste augusto
congresso, e ter parle nos seus trabalhos como
deputado á mesma assembléa pela provincia do
Ceará. -Deus guarde a V. S. Paço da assembléa,
em 8 de Julho de 1823-José Joaquim Carneiro
de Cwrnpos.
Sessão em 9 de Julho de t.823
PRESIDENCIA DO SR. CAMARA

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã, fez-se a chamada, ·e acharão-se presentes
59, faltando por doentes os Srs. Rodrigues Velloso,
Ferreira Barreto, e Rocha.
O Sr. presidente declarou aberta a sessão, e lida
a acta ~a antecedente foi approvada.
O Sr. secretario Carneiro de Campos leu a seguinte carta do Sr. deputado Pedro.José da Costa
Barros,
cc Illm . e Exm. Sr.-Rogo a V. Ex. queira apresentar ao soberano congresso a copia inclusa pela
qual verá elle terem cessado os motivos de não
ter eu já tomado assento nesse augusto recinto:
Deus guarde a V. Ex. Quar tel na rua das Violas,
8 de Julho de 1823- lllm. e Exm . Sr. José Joaquim Carneiro de Campos-Pedro José da Costa
Barros. »
cc Sua Magestade o Imperador, sendo-lhe presente
o officio do chanceller que serve de regedor da casa
da supplicação, do dia de hoje, com certidão da
sentenca em que forão absolvidos José Joaquim de
Gouveâ, Thomaz José Tinoco, Domingos Alves
Branco, J.oão da Rocha Pinto, Luiz anoel Alves
de Azevedo, Joaquim Valeria Tavares, Pedro José
da Costa Barros e João Fernandes Lopez: manda
pela secretaria de estado dos negocios da justiça, que
a dita sentença se cumpra, e que o mesmo chan celler, passe as ordens competentes para . serem
immediatamente postos na sua liberdade:- Palacio
do Rio de Janeiro, em seis de Julho de mil oito centos e vinte Lres: Caetano Pinto de llfiranaa
.Montenegro -Cumpra-se, e se ajuifte aos autos;
e o escrivão passe as ordens necessarias, que hão
de ser por mim assignadas, para serem soltas immediatameute as pessoas mencionadas nesta ordem
imperial. Rio de Janeiro, seis de Julho de mil
oitocentos e vinte tres . Como regedor, Velloso . Está conforme . Rio de Janeiro 7 de Julho de 1823.
-Antonio José de Castro Farias. »-Ficou a assembléa inteirada,
Leu tambem uma felicitação da camara da Villa
de Lorena.-Foi recebida com agrado .
Leu mais o boletim seguinte do cirurgião assis·
ente á Sua Magestade o Imperador.
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« Sua Magestade Imperial contiinía a p_assar be~;
dormio; o pulso está natural; e as mais funcç9 es
em. estado feo-ular. Quanto ás fracturas nada ha de
extraordinari3 7 Paco da imperial q~inta do Boa
Vista, 9 de Julho (9° dia de moles~ia) 1823- O
cirurgião da imperial camara, e_ ass1stei;ite_ a Sua
Magestade o Imperador - Domingos Ribeiro do~
Guimarães Peixoto. >>
A assembléa se lisongeou muito com o progresso das melhoras de Sua Magestade.

póde lembrar meios convenientes para se conseguir
este fim.
O SR. ANDRADA l\1Ac.HADO: -Não sei como se
pretendem de nós medidas de guerra l Nunca me
veio á cabeça que esta commissão fosse creada
para semelhante fim; creo u-se para que no caso
de se julgar fraco o governo e querer recorrer á
assembléa, houvesse um canal de communicação
onde se discutissem as suas r equisições, para
depois ser inteirada a assembléa e resolver; mas
· em quanto o governo se não julga precisado de
J
Deu conta de um requerimento do ui,z e mais tal auxilio, nada tem que fazer a commissão ;
officiaes da camara da Villa de S. Jose do Rio
nós viemos aqui para fazer lei e não para Lradas "~·foi-tes, pedindo a extincc.ão dos _gireitos Rd_e tar
de medidas de defeza intern a e externa ; taes
passagem nas pontes do Rio das :Mortes, e 10 medidas são da compelencia do governo, e em
Grau.de.
quanto elle n ão exige de nós providencia alguma
Mandou-se que fosse remettido á commissão de para que nos havemos metter em negocios da sua
fazenda.
responsabilidade? Se nos pedir alguma cousa fare0 SR. PRESIDENTE disse qu e o cidadão Felisbert.o mos o que entendermos, mas antes disso por nelgnacio Januario Cordeiro !he tinha remettido_uma nhum modo .
memoria, mas que por nao. trazer re~onhecida a
O SR. D1 As : -A mensagem que acabamos de
assignatura julgava que d~vrn ser enviad~ a seu r~ceb er de Sua Magestade Imperial nos dá a coautor para o dito reconhecimento.-Dec1drn a as- nhecer qu e é preciso attender á nossa seguranca
sembléa que assim se fiz~sse .
.
tomando medidas de precaução; e julgo que seria
Disse mais o Sr. presidente que estava em cima ácertado que os membros desta commissão e enda mesa a melhor carta topographica da provincia tendessem com os da que foi nomeada para dizer
de Minas Geraes a qual_ elle offerecia para uso sobre a referida mensagem ; e que isto se pozesse
da commissão de est_at1st1ca, dev endo s~r-lh e re~~ em movimento ; não penso que só viessemas fazer
tituida deJ>ois de c~prnda, ou quando nao fosse Jª leis; á vista das vicissitudes que se observão cumprecisa.-Foi recebida com especrnl agrado-_
pre haver vigilancia de to da a parle. Eu digo o
O SR. DoARTE SILVA participou ter recebido um 1 que entendo .
officio do governo pr?visorio da su~ provmcrn,
O SR. ANDRADA MACHADO: - En cuidei primeiincumbindo-o de feh ?1tar a assemble~ pela sua ram ente que o nobre preopinante queria que se pofeliz installação; e ped10_ reme~tendo - o ª.mesa ci,u~ zesse esta commissão na lista das com missões; depois
fosse tomado na cons1deraçao do estilo. - Foi pareceu-me que queria saber por ella noticias do
recebido com agrado.
governo; finalm ente entendi que queria que a
o SR. DIAS: - Esta soberana assembléa julgou mensagem fosse tambem á mesma comm1ssão; por
necessario que se créasse ~m a c_oI?missão destinada ta_nto já tenho entendido trcs cous,as, e ~alv e z ainda
á communicacão dos negocios mm1stenaes; eu como nao percebesse o qu e é. Quanto a 1" nao acho que
r epresentante· da nação tomo todo o empenho em seja obj ecto de indicação; quanto á 2• se o governo
que se cuide da nossa d~feza interna e _ex~erna; nã? tem noLicias que commun!car ,como ha de pare porque n ão acho escnpta esta comm1ssao na t1c1pa-las? E pelo que respeita a .3• tendo Sua
lista dellas proponho que seja ali comprehend ida Magestade Imperial mandado aqui o ministro da
para se pre~ncher o fim a que se destinou. Eu fiz guerra para apre~en lar.publicamente o objecto da
para isso a seguinte.
sua mensagem, nao sei que tivesse nada a dizer
sobre isto a commissão a que se refere o nobre
<< INil!CAÇÃO
deputado. Por consequoncia parece-me quo por
qualquer lado que se olhe a indicaçào deve ser
« Proponho q~ e _se des~reva na lista da~ com- regei tada por não merecer consid ração.
missões a comm1ssao destmada para se mamfestaO SR. i\IL\I,\: - Sr. presid ente : Eu ainda não
rem os segredos ministeriaes a fim _de sortir o seu entendi, me parece, o fim para que foi creada es ta
effeito. Paco da assembléa, aos 9 de Julho de 1823. commissão. Se ella foi creada para se lhe parti- José Custodio Dias.»
ciparem as noticias do dia, que dizem respeito á
O Sr. secretario Carneiro de Campos leu a indi- seguran ça da nação, tanto int erna como ex terna, já.
cacão do Sr. Dias.
o secretario de estado lhe deveria ter feito as parmesmo ~- SECRETARIO: - Nào vejo neces- ticipações do governo. Não se póde dizer que se lhe
sidade de semelhante indicação ; se falta esta com - não t em participado as noticias, por nenhumas
missão na lista dellas, entra quando se mandar terem havido, que interessem a seguranca da nacào;
r eimprimir : o mesmo se tem praticado com a dos porque é bem publico, que já houve umâ; essa, "que
Srs. deputados; assentão-se os qu e vão de novo fez objecto da mensagem de Sua Magestade. Mas
c)legando, e acrescentão-se os seus nomes quando talvez o governo não concebesse a fórma porque se
deve dirigir a esta commissão. A saude de Sua
se reimprime a lista.
O SR. DIAS : - O que quero é que se mencione Magestade era uma noticia mui interessante, que
esta commissão na lista ; e que tenha exercício ; immediatamente deveria ter sido communicada á
porque o fim para que foi creada é de summa commissão; pois que certamente depende della a
irnportancia. No estado em que nos achamos segurança do imperio,
devemos acautellar-nos, e cuidar da nossa seguO SR. ANVRADA E SILVA : - Não sei que a
ranca ; e creio que isto se alcançará melhor tra- noticia da saude de Sua Magestade entre na orballÍando-se de accordo com a commissão, porque dem das que se devem dar á commissào; e a
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foliar a verdade 11unca percebi bem que communicacão era esta ; porque para se dar parte do que
diz o registro da entrada das embarcações, seria
communicar noticias que não são officiaes, o que
nun ca o governo deve fazer; o governo nunca
se regula pelo que se diz em cartas particulares,
ou referem passageiros on mestres de embarcações.
As unicas noticias que me persuado se deverião
dar serião as que podessem ter relação com a
estabilidade do imperio, e destas ainda não houve
nenhuma ; logo que as haja Sua Majestade não
deixará de as participar ... Isto é o que me parece ;
poi · como já disse, eu não sei com certeza para
que sirva esta commissão .
O Srl. l\iArA:-Como eu so u membro da mesma
commi ·são desejo isto claro, porque se não é necossaria o melhor é de urna vez extinguir-se; e até
se escusa de augmentar a lista com. ella, e reputar-se commissão permanente; mas se o é, não sei
a razão de não vir na lista, onde se acha a commissão eccle. iastica que foi creada depois della.
O SR. ALENCAR:- Eu creio que se poderá interromper esta importante discussão, para fazer en trar o Sr. deputado da província do Ceará que está
á porta do salão .
O Sn. PRESIDENTE perguntou se estava discutida
a materia, e decidindo-se que sim, poz á votação
a indicacão, e foi rejeitada.
Como ºse achava á porta do salão o Sr. Pedro José
da Costa Barros segundo annunciára o Sr. Alencar
sahirão do us Srs. secretarios a busca-lo; na fJrma
do estylo; e sendo introduzido prestou juramento,
e tomou lugar na assembléa.
O SR. DuARTE SILVA: - Sr. presidente: A assembléa resolveo que fossem impres,as as actas;
com tudo não têm até agora apparecido, e fazem-nos
muita fa lta, pois estamos sempre precisando de
consultar as decisões do congresso.
O Sn. CAnNEmo DE CAmos: - As actas já se
estão imprimindo, e creio que algumas estão
promptas; para que venhão com mais brevidade
o remedio é dar mais gente á impressão.
O Srt. ANDHADA E SILVA :-Bom é que se faça
alguma recommendação; _j á podíamos ter algumas;
e na realidade são precisas para os trabalhos da
assembléa.
O SR. RmEmo DE ANDRADA:-Já se derão providencias, e o ministro da repartição da fazenda
foi pessoalmente á typographia nacional; mas o numero das obras é immenso, efa letra não é sufficiento, bem que ha pouco se mandasse fi car a que
já estava encaixotada para S. Paulo; portanto não
póde isto marchar com brevidade. O que me parece é que o governo deve tratar da compra de mais
prélos, onde quer que appareção; mas. por ago ra
não é possível maior brevidade.
Passou-se ã ordem do dia; e ent.rou em discussão
o artigo 8. 0 do proj ecto sobre os governos provinciaes, que ficára adiado na sessão antecedente.
O SR. ANDRADA E SILVA pedio a palavra e mandou á mesa a seguinte
« EMENDA
« Ao art. 8. 0 Os consell10iros serão electivos, e a

sua eleição se fará pelo mesmo modo porque se elegem
os deputados da assemblén; comt.anto que tenbão
a residencia de 6 annos na provincia, e 30 annos
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de idade. Na falta ou impedimento de qualquer
conselh eiro servirá o supplente que tiver a maioria
de votos . Paço da Assembléa, 8 de Julho de 1823.
-O deputado Andrada e Silva. »-Foi apoiada.
O SR. FERNANDES PINHEIRO fundando-se nas
razões que expendera na sessão antecedente offereceu a seguinte
« EMENDA
« Ao additamento do Sr. l\iuniz Tavares proponho
a emenda, que a idade marcada para os conselheiros de província bastará que seja entre os vinte
cinco e trinta annos. Paço da Assembléa, 8 de
Julho de 1823.-0 deputado Fernandes Pinheiro. »
-Foi apoiada.
O SR. CARNEmo DA CuNHA:-Eu tambem fiz uma
emenda relativa ao tempo de residencia na província para poder ser nomeado conselheiro. E' concebida nestes termos:
« EMENDA
« l\ias aos das províncias limitrophes bastará tres
annos de residencia. Salva a melhor redacção . Paço
da Assembléa, 9 de Julho de 1823.-Ccirnefro dei
Ciinha. »-Foi apoiada.
·
O Sn. ALENCAR: - (Não se entendeu o tachigrapho.)
O SR. RIBEIRO DE ANDRADA : - Como offereci
uma emenda a este artigo , direi alguma cousa a
favor della. Eu concordo em que os cq_nselheiros
não sejão nomeados co_m menos de 30 annos ~ e
idade, e tendo por qualidade essencial a re sid enc~a
na provincia; igualmente me parece justo que seja
igual o numero dos c on.s e lh ~iros ei;n todas as prqvincias, porque todas tem direito a melhor admInistracão; mas não me persuado que o conselho
deva sºer inteiramente de eleição popular .....
O Sn. CARNEIRO DA CuNHA: - (Não se entendeu
o tachigrapho.)
O SR. ANDRADA E SILNA :- Não me levanto para
sustentar a minha emenda; não tenho essa pequena
vaidade; já está entregue á sua sorte.
O Sll. ALENCAR :-0 illustre deputado já foliou.
O SR. ANDRADA E SILVA :-Fallei hontem uma
vez e hoje outra; mas se não quer que falle não
fall~rei; bem que o Sr. presidente já me concedeu
a palavra. Não pretendo, torno a dizer, sustentar
a minha opinião; mas seja-me licito apresentar
o resultado pratico das minhas observações e das
minhas viagens. Ninguem duvida que póde haver
um homem de 25 annos com talentos e luzes, !JlaS
eu quero que elle tenha o que só s_e ad~uire com a
pratica do mundo. Tambem da umversidade s<0e_m '
!)achareis formados com menos de 25 annos, Llfao 1
a sua carta, e vêm para a corte, onde, os despac~ão,
que é o mesmo que dizer-lhe: -Ora, meu amigo, !
tem carta branca para poder fazer o que qmzer.-Eu sei que ha um ou outro homem que apparece,
por exemplo, grande general com p~ucos annos, um
Alexandre; mas, além de ser isto um dom particular e raro, um general aconselha-se, e Alexapdre
assim praticava. Convem reprimi_i- o fogo ~a.s paixões, para que não se tomem medidas prec1_pitadas,
com prejnizo dos povos, e isto não é propno e natural da mocidade. Não quero pois que vá para
conselheiro um rapaz que por ter visto um projecto do autor A, entende que deve pôr-se em execução, e não sabe que o autor B, tem outro pro11
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Emfim, deixemos as escolhas aos eleitores; e dejecto em contrario: eu tenho exemplos disto na
minha propria provincia. Portanto direi com fran- mos-lhes bastante largueza; as restricções que tenho
queza que o ue desejo que tenhão os conselheiros visto propôr todas são damnosas; talvez sejão coné bom senso, e este o prefiro aos talentos, para o venientes em outros paizes; para o Brazil não as
ºemprego de q"iiê se trata: um homem com bom approve.
senso e amigo do seu paiz tem quanto basta para
O SR. PEREIRA DA CUNHA:-A idade, e a resisatisfazer as obrigações de conselheiro: Quanto á dencia são na verdade requisitos mui attendiveis
residencia outros senhores se occupárão já em de- para aquelles que devem ser nomeados conselheiros
monstrar a necessidade; e por isso me limitei a fallar dos governos das provincias; mas estes predicados
só sobre a idade, e os motivos que me determi- devem ser considerados de man eira, que não resnarão a exigir a de 30 annos. Nada mais tenho a trinjão a liberdade dos eleitores, estreitando-lhes
dizer.
o circulo, e fazendo-lhe mais dificultosa a escolha
O SR. AnouCHE RllNDON :-Sr. presidente, con- de varõe probo , e entendidos quo bem possão
cordo com os princípios theoricos do illustre de- co~ suas luzes e patriotismo concorrer para a prosputado o Sr. Hibeiro de Andrada na sua emenda pendade, e augrncnlo de seu pa1z natal, e por i so
a este artigo; comtudo quanto a mim são inadmis- não posso convir m qu se marque para este
síveis na pratica. Nós estamos em um lmperio, cargo a idad d trinta e cinco annos, e d'ali para
cujas provir1cias são extensissimas, e algumas sum- cuna como .lenho ouvido. Direi passageiramente
·
mamente distantes desta capital. Entre outras po- o que penso a tal r speito.
iota.rei as epochas mais nota,;eis da vida hunho, por exemplo, a de Matto-Grosso; admitLida
ali as listas triplices para virem ao Imperador, e te mana, sem me fazer cargo d ~ cada uma da sete
escolher de tres um, e voltar para Matto-Gros_o, idades do homem em que os antigos povos as diviteremos pelo menos a demora de um anuo. Então dirão. Este ente sendo de todos o mai s perfeito
se algum ou alguns dos que vão confirmados tive- é todavia o mais fragil e inerme no seu nasciment~
rem morrido ou es tiverem impossibilitados, virá e seria momentanea sua duração, e os cuidado
outra proposta de supplentes, e se passará outro patemos, ou uma mão piedosa não vela se obre
anuo; e entretanto estará o presidente a governar sua exi tencia .Para prolon "ar seus dia ; ma passó. O mesmo poderá succeder com as novas elei- ?ando .progressivamente pelo estado da puericia, e
cões quando chegar o tempo de se proceder á ellas. mfancia, adqumndo pouco e pouco sua forcas phi:Portanto voto contra esta emenda, e a favor da do slcas e morae~, elle. e acha na idade da puberdade,
Sr. Andrada e Silra, porque enche todos os fins, em que as lei antigas e modernas o julgão habililado para fazer testamento e até para ca ar e cone abrange as outras emendas offerecidas.
O Sn. YERGUEIRO :-Como me não persuado que stituir-se chefe e administrador de uma familia na os maiores conhecimentos andem sempre com a ce~te, cujo pe~o sabe avaliar, quem deseja cummaior idade, não sou de voto que se fixe regra alguma pr1damente satisfazer os sagrados dernrcs de pai
á este respeito. Os eleitores bem sabem que quem de familias.
Proseguindo o homem em sua adolescencia; totem mais arrnos tem tido mais tempo de adquirir
1luzes, e elles preferirão seguramente, em iguaes cando á idade de 18 annos já se suppoem tão comcircumstancias, os de maior idade, sem haver ne- pletamen te desenvolridas sua faculdades intellecessidade de entrarmos em regras tão minuciosas, ctuaes, que marca a epocha para a maioridade do
prescrevendo urna especie de regímen to para se Imperantes, e em algumas nacõe ainda antes.
regularem nas eleições. Quanto á residencia tam- Chegando a 21 annos já se con idera o homem cabem me não parece cousa indispensaYel; algumas paz de toda a imputação nos crim e capitae , acha.províncias se assemelhão muito e os que vivem em se. ba?lrnrel formado em qualquer faculdade, OLL
umas dellas podem bem ir servir nas outras, por- screncia; ~btem pelo competente tribunal suppleque facilmente entenderáõ dos negocios de que se m! nLO de idade; serve os postos militares;recebe
-tratar. Se limitarmos as eleições aos qu e tiverem orélens sacras; e até póde decidir da sua sorte, fa-os 6 annos de residencia e 40 de idade muito pouco zendo solenmcmente votos rcligio os de que o não
haverá que escolher; é necessario dar mais !altitude póde arrepender. Ullimamente completando 25
se queremos ter conselheiros, pois com taes r es- ann~s se considera o hom em pelo unanime contricções muitas pessoas capazes ficaráõ exclui- sentimento do quasi todos os povos na ua maioridade, e habil para todas as funccõos da vida so-das . . ...
•
Tambem não posso approvar a emenda do Sr. Ri- cial.
Logo, para que sa ha de ir mais longe ?
beiro de Andrada que estabelece que sejão os conNão se .l~e conflão ~s _Iu9ares da magistratura
·selheiros propostos pelos eleitores, e escolhidos
pelo chefe do poder executivo. Eu não sei que bom com exerc1c10 de uma iurrsdrcção em que tanto se
resultado tenha o serem elles creaturas do governo; compromette a seguranca e liberdade civil de uma
creio antes que nisto se correrá grande risco .. ..• porção elos subditos do fmperio ?
Eu não quero affirmar que todos os homens nesta
· na côrte é onde os homens das provincias se conhecem men&s .... Estes conselhos são muito se- epocha estão nas circumstancias de terem os comelhantes ás camaras; assim como estas tratão nhe.cimentos e experiencia de que se necessi ta para
dos interesses do município, os conselhos tratão decidirem dos negocios do Estado · mas ha muitas
dos interesses geraes da província; e por isso voto excepções; uns desenvolvem virt~des e talentos,
pela nomeação popular. Supponhamos que isto im- mais ~rem~tura e energicamente do que outros.
A hrstorra de todos os tempos nos mostra quantos
plíêãSse~õrll alguns princípios theoricos; não importa, unamo-nos ao ~u.e nos ensina a pratica, e homens na sua mocidade contão heroicos feitos
marcharemos bem . Alem disto que inconveniente e acções grand.es, já no exe~·cito e já no gabinete;
não haveria na remessa das propostas á côrte, e es~uzo exemplificar este artigo qu enos é tão fa-volta da decisão ? Em algumas seria isto até im- mrlrar.
praticavel pela immensa distancia . . . . .
Demais, se não exigimos mais de 25 annos para
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ser deputado e membro do corpo legislativo, que
Disse um nobre deputado que se oppunha a isto,
tem de decidir dos des tinos da nação, como se pre- porque não sabia como o poder executivo poderia
tendem mais apuradas qualidades para ser co nse- susp ender um conselho que era de nomeação popular; e.u quize.ra gue elle me dissesse qual é a
lheiro dos governos de província?
E' necessario aproveitar o prestirno e agilidade monarchia constitucional onde os conselhos admi-propria da idade varonil, que é quando se empre- nistrativos são da nomeacão do monarcha? Em
hend em e se r ealizão accões de valor e actividade. Inglaterra, França, Hollanda, Hespanha e até ultiPor mim o julgo, o es"pirito vai enfraquecendo, a mamente em Portugal, são de eleição popular, e
memoria desamparando, e para pouco sirvo. Dei- assim deve ser. Este conselho província) não é
xemos á prudencia dos eleitores, que hão de pro- simplesmente de execução, tem muita cousa em que
ceder nes ta escolha, co mo na dos deputados da se parece cor! esta assembléa, ha de fazer propostas
assembl éa com a circumspecção que o negocio de reformas, tratar de es tab elecimentos e outras
ex ige. Quanto á rosidencia me parece bastante que cousas mais que podem servir de base ás nossas
o co nselheiro a tenha e m qualquer parte do Brasil, deliberaçõ es ; portanto ainda mais por esta razão
com ta nto que sojn proprietario e na província em devem ser de eleição popular, pois em rigor de
que deve se rvir, pois ainda que haja alg uma diffe- prin cipios é preciso que o povo t enha parte no que
r cnça n o govern o oconomi co de umas para outras é administração, porque é muito inter essado nella.
províncias, comtud o cm reg ra geral a sua agricul- Quanto á obj ecção da suspensão, não vejo que nisto
tura o co mmercio tem tal homogeriidade entre si haj a anomalia, porque áinda que o conselho seja
que coincidem em se us interesses no que lhes é de eleição popular, como tem parte administrativa
mais essencial: voto portanto que se proceda nes ta é por e ~sa parte responsa1'el á nação ; não é pois
eloicão da mesma man eira qu e na do s deputados de admirar que o poder executivo o susp enda . Supcon:io es tá vencido, sem restricção alguma .
ponhamos que na constituição se estabelecia que o
O SR. ANDnADA MACHADO : - Levanto-me para monarcha não nom easse os magistrados, como podia
apoiar em primeiro luga r a emenda do Sr. Araujo muito bem ser , pois não se lhe dá es ta nomeação
Lima e dizer depois alguma cousa contra o qu e co mo fun cção do poder executivo, mas porque o
tenho ouvido em opposição aos princípios em que monarcha es tá em estado de conhecer melhor as
•
m o fund o para a reforma do.art. 3. 0
pessoas para dellas fazer escolha ; neste caso digo
Sr. presidente, os con hecim entos prat1cos de um eu não poderia o monarcha suspender o magistrado
paiz, em reg ra, se n 110 adquirem em pouco tempo; porque tinha sido nom eado pelo povo? Creio que
já ouvi dizer que os n egocio~ de um~ pro.vincia se ninguem será dessa opinião; portanto não posso
assemelhão aos das outras, isto nao e assim ; cada approvar a emenda do Sr. Ribeiro de Andrada.
provincia tem as su~s P.articularidades que s ~e (O tacbigrapho declarou não ter podido apanhar o
conhecem pela expenenc1a de annos, e os que mo res to do discur!>o ) .
promover o seu. a~gme~to e mel~oré!- nos diffe rent~s
O SR. FERNANDES PINHEIRO: - Sr. presidente,
ramos de adrmmstracao, se nao tiverem conheci- pedi a palavra simplesmente para uma explicacão a
m cnto dessas particÜlaridades, hão de errar nos vêr se posso lavar a minha emenda da taxa de
seus proj ectos e m.edida.s ; e P.or isso me. J?arece abs urdo, talvez eu me· ennunciasse com pouca claindispensavel a res1den c1a de seis annos ex1g1da na reza, mas pela ordem dos meus pensamentos no
e menda do Sr. Araujo Lima. Quanto á do Sr. Muniz discurso de hontem, de plano se colligeria que o
Tavares é inad missivel, porque viriamos a desprezar meu principal fito era alargar a esphera das eleições
assim muitos homens que a pesar de não terem os de tal sorte que se não passar a minha proposta
40 annos, poderiii.o com ludo ajudar co m suas luzes dos vinte e cinco até os trinta annos, votarei pela
dos trinta e dos quarenta annos, e assim progreso conselho.
Eu temo a precipitação e a ousadia dos poucos sivamente.
annos e muito mais a tem o nos conselhos provmJulgou-se afinal a materia discutida, e o Sr. preciaes do que em uma assembléa deliberati.va eomo sidente fez as seguintes propostas.
esta; isto já o pr?vou 0 Sr. Andrada e S~lva mosl. º Se a eleicão dos conselheiros devia ser feita
trando qu e as ideas exager~das,_as theonas .teme- como a dos deputados.-Venceu-se que sim.
rarias o até impraticaveis, nao eruo aqui pengosas
2.º Se a idade determin ada para os deputados
p orque o ma l se prevenia pela madureza de pensar devia ser lambem a dos conselheiros.-Venceu-se
do resto do con gresso . No conselho o gue s~ requ~r
é bom di cernim ento e fri eza de razao, e isto nao que 0não .
:-:i
d'
·
'
- d
· d
25
3. Se seria a de 30 annos. -Venceu-se que sim.
4 .º Se devia marcar-se tempo de residencia.-Dese auquire or manamen.e senao epois os
annos, porque é então que olhamos para os objectos
co m refl exão e os discutimos com toda a força do cidio-se que sim .
5.º Se seria o tempo de seis annos.-Decidio-se
entendimento. O Sr. F ernandes Pinheiro tambem
mostrou temer os inconve nientes da pouca idade ; que 0sim.
m as pelos termos em que está concebida a sua
6. Se haverião supplentes .-Decidio-se tambern
.
r
. que sim.
'7.º Se serião os immediatos em V13tos , fazendo-se
e menda parece querer exc1uir os que iverem mais
de 30 ann os, porque diz queª idade marcada ?ej_a para isso uma lista geral do s votados .-Resolveu-se
-entre os 25 e os 30, e se assim é não posso adm1ttir
·
h
b d
que sim .
Todas as mais emendas não se tomárão em consemelhante emenda poisª teu 0 por umª sur 0 · · ·
A emenda do Sr. H.ibeiro· de Andrada
tamb
em
a
dá
d
sideração por se julgarem prejudicadas por estes
não approvo p ela in gerel!-c1a que
_ao po er. exe.
t
.
cutivo nas eleicões, assim como nao quero m ge- vencim~n os.
r encia popular na nom eação do presidente, tambem
Segmo-se o art. ~ · º com as .respectivas emendas
não qu ero dar ao poder executivo ingerencia alguma) d.os Srs. Andrade Lima, Pereira da Cunha? Henna nomeação do conselho, dê-se a cada um a sua j nqu!ls de Rezende, e Paula e Mello. (Veia-se a
parte e não ficão mal.
sessau de 18 de Junho).
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O Sn. ANDRADA E S11vA: - Este artigo tem diversas emendas; eu não quero augmentar o numero delJas, mas vou fallar sobre a sua materia.
Diz o artigo que o conselho se r euniní duas vezes
em cada anno, uma no primeiro de Janeiro e outra
no primeiro de Julho . Eu não estou por esta parte
do artigo, quizera que se reunisse tres vezes no
anno, e que a primeira fosse logo que se verificasse
a nomeação, a não haver algum embaraço da parte
da natureza, porque contra esta j.ada se faz. Os
objectos de que estes conselheiros tem que tratar
são muitos, e além de serem uteis á província,
tambem o podem ser a esta legislatura, o!Terecendo
por suas luzes economicas, planos e representações
que se poderão reduzir a projectos de lei. E' esta a
razão porque desejo que se reuna o conselho, logo
que se apurarem os votos, e que sejão mais de
duas as suas reuniões.
Diz mais o artigo que cada uma de tas sessões
não durará mais de 15 dias ; este prazo me parece
curto, eu o alargaria a 30 dias, além das prorogacões que a affiuencia ou import·ancia das materias exigir, cujas prorogações se não estenderião a
mais de dez dias de cada vez. Os povos estão com
muitos desejos de serem bem governados: e estou
certo que esta assembléa e o governo e empenhão
em os satisfazer; para que as provincias sejão felizes a sua administracão deve ser montada tom
bases solidas e obrar-se com maduro exame .. . .
Não fallo sobre outros pequenos pontos porque os
julgo de nenhuma importancia.
O Sn. CARNErno DA CUNHA: - (Não se entendeu o
tachigrapho).
Por ser chegada a hora dos pareceres de commissões, declarou o Sr. presidente que ficava adiada
a discussão .
O Sr. Maia por parte da commissão de legislação
leu os seguintes pareceres

Primeiro
cc A commissão de legislação, reflectindo sobre o
conteúdo na indicação do Sr. deputado José de
Rezende Costa, a respeito da arrecadação da fazenda dos defuntos e ausentes, reconhece que o
regimento de 10 de Dezembro de 1613 é insulliciente para bem regular essa arrecadação e as dependencias que della se derivão ; e tão insufficiente,
que para bem se entender e cumprir tem sido precisas, depois d.a sua promulgação, mais de duzentas
provisões do tribunal da mesa da consciencia e
ordens, além de muitas leis, alvarás e ordens regias; tomando-se por isso mui trabalhoso e embaraçado o desempenho das obrigações dos provedores e mais officiaes do seu juizo. Mas apesar
disto a mesma commissão reconhece tambem que
entre as muitas leis, alvarás, resoluções, provisões
e ordens expedidas para a boa arrecadação e administração dos bens dos defuntos e ausentes; entre
estas determinações e decisões legaes, que estão
ou devem estar competentemente registradas nos
cartorios das provedorias deste imperio, ha providencias mui sabias, mui justas, e talvez todas as
necessarias para evitar o estravio das fazendas dos
defuntos e ausentes, e para acautelar os interesses
dos credores e dos herdeiros, uma vez que os pro. vedores, exactos no cumprimento dos seus deveres,
procurem instruir-se , fazendo- se conhecedores
d~s~as providencia~ ; zelem a . sua observancia,
vigiem a conducta dos seus subd1tos e receiem que

se lhe faça · eITecLiva a responsabilidade, obrigando-se a pagar pela sua pessoa e bens os prej uizos
a que derem causa por prevaricadores ou ommissos.
E portanto é de parecer, que verificando-se mais
abuso.s .na pratica, que defeitos na legislação, não
é dec1d1da a urgencia para se dever tratar já de
um projecto de reforma, que não poderá ter lugar
emquanto pela constituicão se não marcar o numero dos tribunaes e magistrados a quem deve
encarregar-se o poder judiciaria e as suas attribuições.
'
<< Pelo que pertence á especial revogação da p
. rovisão da mesa da conscien ia e ordens de 28 de
Dezembro de 1'754, convém a commissão em ser
necessaria uma providencia para que os subditos
brasilienses não sejão privados do embol o do que
lho devi ão os fallecidos e auson te ; o ó de parecer
que se dô por meio do pre ente proj ecto de lei.
<< A a sembléa geral constituiu te e legislativa do
imperio do Brasil, decreta:
« 1.° Fica r evogada a provi ão da mesa da consciencia e ordens de 28 de Dezembro de 1754, na
parte em que ordena que se pague sómente a
quantia de duzentos mil réis das dividas que constarem de escripturas, e a de cem mil r éis das que
se mostrarem por justificações .
« 2. 0 Todos os subditos deste imperio, que forem
credores de pessoas fallecidas ou ausentes, cuj os
bens estejão em arrecadação ou sequestro, poderáõ
demandar os seus pagamentos, qualquer que seja
~ crualidade e quantidade das dividas, perante os
JU17:es e com. as formalidades que se declárão nos
artigos segumtes.
« 3. 0 Serão juizes competentes para conhecer dos
feitos e acções porque se pedirem estas diVIdas, os
provedores nos seus districtos, emquanto os bens
estiverem na arrecadação do juízo ; e os juizes dos
sequestros dos bens dos subditos de Portugal,
quando já estejão sequestrado , tendo uns e outros,
neste caso, a alcada até cem mil réis .
• cc 4. º Para se· pedirem e poderem ser pagas as dividas, que não excederem a quantia de cem mil
réis, bastaráõ ju tifi cações summaria , feitas pelos
credores, com citação e audiencia, ou do thesoureiro das provedoria ou dos fiscaes dos equestros,
e para se demandarem os de maiores quantias se
formaráõ processo ordinarios, de acções competentes, com a mesma citação e audiencia dos sobreditos fi scaes.
« 5.° Ficão revogados todos os regimentos, 1 is,
alvarás, provi sõe e quae quer outras resol uçõcs
que se oppuzerom ao di posto nesta lei.
cc Paço da assembléa, 8 de Julho de 1823.-An-

tonio Rodrigues Velloso de Oliveira.-José Antonio
da Silva Maia.- José Teixeira da Fonseca V asconcellos .-D. Nuno Eugenia de Locio .-Bernardo
José da Garna.-João Antonio Rodrigues de Carvalho.-Estevão Ribeiro de Re::ende. »
O SR. REzENDE Co TA :-A illustre commissão foi
previdente em suas disposições, mas ainda fallão,
a meu vêr, os rem edias contra os abusos dos provedor~s, thesoureiros e ofliciaes dos juizes das provedonas. Quando propuz a minha indicação, além
das razões com que a sustentei, fiz vêr a esta asse'!lbl.éa o cap . 26 da Memoria do desembargador
Te1':'.e1ra Coelho em que se manifestão as extorsões
do Jmzo dos ausentes : os roubos feitos pelos thesoureiros e escrivães, que occultão nos inventarias
os trastes ricos que entre si repartem ; o emprego
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dos escravos das heranças em trabalhos seus de que
tirão lucro, recebendo ainda as despezas de comida
e vestuario ; as vendas ,clandestinas, e mil outras
delapidações com que se vexão os povos. Julguei,
e ainda j.ulgo, url?entissimo o ~emediar. taes ~busos,
e não veJO no proJecto as precisas providencias.
O Sn. TEIXEIRA VASCONCELLOS :-Como membro
da commissão de legislação cumpre-me observar
que ella declarou que por leis estão providenciados
todos os casos ; que aos abusos é que era preciso
dar remedio ; e que es te era a responsabilidade ; em
se verificando esta tudo estã acautelado.
O Sn. llEzENDE COSTA : - Ainda com a responsabilidade se não remedêa tudo .. Eu fui provedor, e sei como isto é.
O Sn PnESIDENTE propoz o parecer, e foi approvado; ficando para 2• leitura o projecto.
Segundo
« A commissão de legislação vendo o requerimento
de Pedro da Silva Pedroso ex-governador das armas
de Pernamb uco, que se quüxa de estar preso incommunicavel na fortaleza da Lage a cento e seis dias
n'uma mortífera masmorra, reclamando o seu direito
de viver em quanto não fôr condemnado; é de parecer que se peção co m urgencia informações do gove-rno a respeito desta queixa, e circumstancias da
prisão do suplicante, fazendo removêl-o da prisão
terrível para outra, em que sem falta da necessaria
segurança, deixem de haver incommodos, e flagelos
do preso. Paço da assembléa 8 de Julho de 1823.Antonio Rodrigues Vellozo de Oliveira.-Estevão
Ribeiro de Rezende.-Berna;rdo José da Ga;ma.D. Nuno E1igenio de Locio.-José Teixeira da Fonseca Vasconcellos .-José Antonio da Silva 1lfaia.João Antonio Rodrigues de Carvalho. >>
O Sn. HENRIQUES DE RESENDE :-Que Pedroso está
incommunicavel não resta a menor duvida; ao
menos para mim; porque eu procurei soccorrel-o, e
não pude. Não comprehendo, Sr. presidente a razão
porque, sendo mais os presos pelo mesmo crime, e
estando todos communicaveis na ilha das Cobras,
só Pedroso deva passar por essa pena. Ou todos estejão communicaveis, ou todos incornmunicaveis.
Dirá porém o governo que Pedroso é mais criminoso, do que os outros; mas esse juízo não é
da competencia do governo, estando o negocio pendente de uma devassa.
Acaso teremos aqui um carcereiro da Bahia que
mettia em segredos mui o a- seu bêl prazer aquelles
a quem oâiava, ou sofire quem tinha recommendacoes de inimigos; ou aquelles a quem queria exiorquir dinheiro? Não creio que aqui haja isso :
Pedroso não é aqui conhecido ; ha nisto algum mysterio que é preciso descortinar. Pedroso está fechado em uma prisão na fortaleza da Lage, onde o
mar penetra, e em dias tempestuosos carrega tudo,
e até desmonta a artilharia: onde ha occasiões que
a fortaleza põe a bandeira a meio páo sem se lhe
poder valer, e onde as prisões são por isso humidas.
Porque razãv se ha de ter naquelle lugar terrivel,
e isolado um homem doente, que eu vi, Sr. presidente sahir depois de oitenta e_quat.ro dias, de um
segredo onde estivera nú, _e no chão, carregado por
dois pretos, aleijado e quasi cego? Querer-se-ha
que elle torne a cahir no mesmo estado, e depois
passar por uma sentença, em que talvez se lhe não
levem em conta esses padecimentos, que elle soffre
contra um decreto do Imperador, que prohibe essas
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prizões ? Qual será a razão dessa excepção para com
Pedroso, quando outros co-reos estão em muito
melhor situação? Eu não quero que os outros vão
para onde está Pedroso, mais que Pedroso venha
para ond~ estão os outros : esteja em uma, prizão,
que lhe sirva de seguranca, e não de tormento· e
a1ü espere pela sentença que seus juízes lhe h~u
verem de dar .
Onde elle se acha, Sr. presidente, está pri vad(}
~e to~os os soccorros gue se lhe d~sejão dar, porque
Já disse, eu procurei prestar-Ih os e não pude e
quand_o eu tivess~ re~ações com o commandante,
elle nao se metterta msso, tendo recommendacões,
como naturalmente tem .
•

)

l

O Sn. FRANÇA :-E' expressamente prohibido pelo
alvará de 5 de Março de 1790 que algum preso se
conserve em segredo separado da communicacão
dos outros presos por mais .de 5 dias; salvos os casos
de urgencia, e modo porque se devão prorogar os
mesmos cinco dias.
Eis-aqui pois o que me faz levantar agora a voz
neste recinto; eu não me embaraço com Pedrosos,
nem com Pedrosas; porque em fim não conhew
este homem, nem sei quem elle seja; o que nie
importa no caso é um cidadão que está em segredo.
ha tanto tempo á despeito de uma lei que prohibe
de se ter com elle, e com qualquer outro um semelhante procedimento.
Desejaria portanto que a assembléa tomasse em
consideração a mesma lei para que se faça religiosamente observar; e que se approve o parecer da
illustre com missão a respeito do que cumpre mandar-se dizer sobre isso ao governo .
O SR. MAIA :-Os membros da commissão tem os
mesmos sentimentos de humanidade: mas é pre ciso que se siga o termo medio . A commissão julgou
que havia infracção de lei na qualidade da prizão, e
que por isso devia este homem ser removido do
lugar em que se acha ; mas como não sabe das circum?tancia s pede informações: porque não se póde
arguir o governo sem as havermos, para saber-se
de todas as miudezas concern ntes a este negocio,
e tambem porque não se sabe claramente se houve
infracção de lei no processo deste prezo, e formação
de culpa.
O Sn. ANDRAnA E SILVA: - Sr. presidente : Eu
compadecido da sorte deste desgraçado, procurei
saber, não pe1a minha repartição, mas por pessoa '
capaz, se estava in.«Q.mmunicavel, e respondeu-seme que não. Não sei se a prizão é tão má como
dizem ; mas sei que os réos militares são mandados
p2ra lá, e se vão para ali é porque os carceres se reputão melhores que a infame cadêa. Portanto se
está ali é por humanidade, é para gosar de rríalS
algum commodo . E' o que sei pela pessoa a quem
perguntei por isto.
O Sn. AnAUJO LIMA :-Requeiro a V. Ex. que
mande ler o parecer da commissãb, e o i;equerimento. (Lerão-se .) Nós temos a considerar duas
cousas, as ordens, e a execução dellas. As ordens
que apparecem em publico são sempre conformes á
lei e se o ministro responder ha de vir tambem fundada em lei a resposta ; portanto examinemos
a execucão das ordens; vejamos como elle é
prisão . Não me contento que se pertratado
gunte a causa da prisão ; quero saber o estado do
prezo ; e para isso responda o governador, ou quem
está encarregado delle ... ... Falla-se em respon12

na
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sabilidade, mas eu não a entendo só em quem or- drozo tem um cruzado por dia sei que ostá fechado,.
que nem mesmo o commandante lhe falia ; pois
dena, quero-a tambem em quem executa.
O SR. MAIA :-Eu sou da mesma opinião do illus- apenas lhe leva os soccorros, e quando elle lhe quer
tre deputado ; mas quando se diz no parecer que se fallar, o commandante se retira; comtudp constadem informações a respeito da$ circumstancias da me que se compadecesse bastante delle, tendo-o
prizão, já se entende gue estas informações se exi- mesmo por innocente á vista da conducta que alli
tem, pela qual lhe parece um· pobre coitado; e sei
gem conforme o requenmen to do preso .
Já consta que o homem se acha preso em mas- que isto rola a mais de tres mezes, e que de certo
' morra; e por esta qualidade de prisão já deve haver d~ve rara isso haver particulares recommendações.
responsabilidade, pois que na conformidade das E pois de necessidade, que gose do commodos, de
leis que actualmente nos regem são prohibidas que os outros g~são sendo co-réos com ello, ao
semelhantes prisões, como expressamente o declarou menos presumpt1vamente.
O Sn. HoDRIGUES DE CAnVALHO: -E u tambem sou
Sua l\fagestade Imperial no decreto de 23 de Maio
de 1821,sem fazer distincção de crimes.
memb1:0 da commissão, e assignci o parecer; mas
O SR. ANDRADA. E S11vA :-Queira V. Ex. mandar eu creio que em qualquor lugar em que elle esteja.
ler o parecer da commissão. (Leu-se.) A es ta 2• preso está em tormenLO. Qual é a cadêa que não
parts do parecer é que eu me opponho, porque é um tormento? Toda~ ell~s o s~o; so fôr para a
vamos ordenar uma cousa sem saber primeiro se Ilha das Cobras e tá n um mfermnho; e se fôr para
ella é precisa . . 'ós não sabemos qual é a prisão em a chamada cadêa, ainda peior.
Entre nós quando alguem es tá il1communicavel
que elle está, nem como é tra-tado ; ao meno cu não
o sei, e creio que nenhum dos senhores foi exami- vai para segredo, porque não ha outro meio nas
nal-a com os seus proprios olhos, e se algum a exa- nossas prisões. Por este e outros motivos, me tenho
minou, não sei se a examinaria bem. Portanto lembi:ado de se nomear uma commissão de fóra para
apoiando a 1ª parte do parecer. digo que se devem exammar o es tado das cadêa , e para ver se acabapedir informações miudas do estado da prisão, para mos com estes escondrijos, e se meU1orão aquellas
casas .
deliberarmos o que fôr justo .
. Digo pois que e~r em J.lri ão commoda não é posO SR. CARNEIRO DE CAMPOS :-Sr. presidente: Eu s~vel; mas assllll mesmo sigo o parecer da commisnunca fui á fortaleza da Lage, nem sei quem é este sao .que _pensou do mesmo modo que o Sr. Andrada
Pedroso, ouço dizer que está ahi preso e incommu- e Silva isto é, qu e se s_aiba como é a prisão em que
nicavel: uma só cousa posso affirmar, e é, que nesta elle se acha, e que verificando-se o que se diz se rect_~dereputa-se geralmente como horrorosa a prisao mova para outra.
da forta1eza da Lage, e se o estar simplesmente
O SR. HEi\'RIQUES DE RESENDE:-A prisão deve ser
preso na Lage é côusa horrorosa, que desgraca será
estando além de preso incommunicavel ! E' verda- s)ó para segurança, e não para tormento do preso ,
de que a palavra incommunicavel sómente quer l ortanto. s~ póde estar seguro na ilha das Cobras,
ter
dizer que o preso não póde t"lr communicação com na. Con~e1çao, ou em qualquer outra prisão,
alli mais algum commodo, deve ser removido.
pes~oas de fóra; cautela esta que é muitas vezes
precisa para o réo não poder usar de subterfugios e O homem qu e ainda não está sentenciado deve só
illudir com respostas maliciosas as diligencias que soITrer o que é indispensavel que so!fra.
s!l-. ÁNDl\ADA E Sll.VA :-Eu estimarei que elle
se empregão para -se adquiril' a certeza de ser elle
o autor do facto criminoso de que é arguido ; mas eJa aliv.iado : tenho piedade delle como preso e
isto se póde mui bem executar sem que o réo es- como desgraçado.
. teja em tortura : Porém como quem está em segredo
Julgou-se a materia discutida; e o parecer foi
está incommunicavel, e o segredo é realmente uma approva_do, determinando- e que fos e remettido
1tortura; que desgraca não será se este infeliz réo por cópia ao governo o requerimento do preso.
está em um segredo· na fortaleza da Lage l Se elle _O SR. S1_LVEIRA l\fE ·noi\'ÇA, por parte da commi está ali em segredo, eu o considero mettido na sao de agncultura commercio industria e artes, leu
mais horrivel masmorra.
tambem os seguintes pareceres :
Portanto é indispensavel que se peção informações
para podermos saber se está incommunicavel, porque
Primeiro
se lhe não permitte fallar a alguem de fóra, ou
porque realmente está em segredo, tomada esta pa."A commis?ão do commercio, agricultura induslavra na accepção em que vulgarmente se toma. tria e artes, ".10 a repre entação de Ignacio Pereira
O SR. MoNiz TAVARES :-Nós podemos remediar Duar~e Carneiro, te~ ente coronel de linha, em que
o inconveniente de que fallou o illlustre preopi- mei:icionand~ ~ partido que se póde til'ar da capinante o Sr. Andrada e Silva, declarando-se no pa- tama do Espmto S'.lnto, (aonde diz que já servira,)
recer que se diga ao governo que no caso de se ve- pela sua abundancia em ouro fertilidade extensas
r rificar ·a insaluhridade e estreiteza da prisão faça mattas, e preciosas. f!ladeiras, 'lembra a n~cessidade
1 remover este homem para outra onde tenha os com- de planos para u tilisar es ta riqueza, e se olrerece
modos precisos; a fallar a verdade nós não sabemos para os pôr em pratica.
.cc ~como nesta representação nada visso a com~om ~erteza. o q~e se passa com este preso, e por
isso va. debaixo d aquella con.d1ção a ordem para ser missao que melhorasse as nossas idéas e sómente
apparece o bom animo do autor digno' de louvor
. remoVIdo.
pelo seu des~jo .de ser util, e d~ outra parte es ta
O SR. HENRIQUES DE RESENDE : - Sr. presidente. me.sma provm_cia :Jeve ter grande parte no plano
Eu não quero que o que disse sirva de base para g~rnl de ?olomsaçao que esta assembléa tem em
a decisão da ass~m~léa, nem eu me opponho ao y~stas, _umco meio de aproveitar aquellas riquezas,
parecer da commissao ; mas desde logo devo pôr a Ja ~m~o conhecidas, e tornar florescente aquella
assembléa ao facto de tudo o que sei. Sei que Pe- provmcia, é de parecer: Que o offereoimento, que
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0 autor faz do seu prestimo seja recebidc; com
agrado. Paço da assembléa 28 de Julho de 1823.
João Gornes da Silveira 111endonça.-José T~ixeira
da Fonseca Vasconcellos . - Diogo Duarte Silva. >>
o Sn . CAnNEillO DE CAMPOS : _o que vejo é que
este homem só diz que a província do Espirito
Santo é muito ri ca , e abundante em ouro e madeiras preciosas ; que disto se póde tirar vantagem;
e que 0 empreguem para esse fim. Não sei que isto
. a consideracão alguma.
meieç
·
. .
<? S11. ANonAn~ MACHADO: - Eu cuidei que otferec1a algum proiec.to ; mas o que elle quer é ser
empr~gado ~ para isso. recorra ao governo, porque
nós nao empregamo s mnguem ·
0 Sn. ANDRADA E SILVA : - O que este homem
diz, o governo bem o sabe ; e ~té _já se passarão
ordens á junta do governo da provm~ia para se proceder a exame nos lugares onde se diz haver outro;
mas não se póde entrar na extracção porque est~s
cousas não se fazem sem grandes fundos, e o ministerio não dispõe delles ; !além de que, esta~?S
com as despezas de uma guerra, e só _pela actividade da repartição competente se tem feito o grande
milagre de supprir a tudo com as ren.das de uma só
pr?vincia; portanto o que ha apphca-~e para o
obiecto capnal . da nossa de[ez~ e segurança. Por
ora de nada mais podemos cm dai· .
Consultactã' ÍÍ assembléa, ficou adiado .

Segundo
cc A comm1ssao de commercio, agricultura, industria, o artes, vio a representação de José Goncalves Cortes, em que expõe o máu estado, em
que se achão as estradas, que seguem ~esta capital até a villa de Barfiacena, e a n ~cess 1dad~ que
ha de formalisar uma outra que abrevie o cammho,
que evite a aspereza das subidas, e des~idas ; que
se facão uontes, calcadas, aterros, e estivas duradouras ; qüe lenha ao ºmenos 30 palmos de lar~ra,
bordada de arvoredos, provida de pontes com pias
de pedra-; e que uma vez concluídas, se estabelecão
es ta1ag ns, carros de transporte, seges, e cavalios
de posta, manutenidos por uma C?mpanhia de
accionistas debaixo das vistas de um mspector conservador.
« Propõe como meios para emprehender esta
obra:
« 1. 0 Os subsídios que até agora estavão applicados á -construcção da JlOnte da P~raxb1ma, que
se acha finda, e que sendo necessano se augmentem estes.
cc 2. 0 Que na falta de braços se empreguem os
presos detidos nas cadêas julgando-os summariamenle.
« 3.• Que os moradores prestem por aluguel os
seus escravos , que vagarem dos trabalhos Õrdinarios:« 4. o Que fique igualmente a cargo dos mesmos o
provimento dos mantimentos precisos a sustentação
dos operarios em suas respectiv~s testada~ .
cc A commissão reconhece a importancia, e a necessidade de semelhantes obras, nas quaes já o antigo governo empr.egara sommas imrnensas· parti·ct!larmente na,. grandJL obra da calçada da Seri:a da
Estrella e outras duas emprehendidas u ma pela
policia,' e outna pela junta do commercio ,; e como o
autor não ajuntou planta de reconhecimento do
terreno, ou algum roteiro, .que•indicasse os p~nt_?s
de direcção das reformas rnculcadas, a comm1ssao
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procurou as noticias de que precisava pe~ habíl
coronel de engenheiros Francisco José Soares de
t\ndrea, _que por ;nuitos anno_s foi encarregado da
,~xploraçao, e !!bertura daquellas estradas, e PBr
elle soube que tod~s ellas, ~que actualmente e.stao
em. uso, e atraves~ao em d1ffe~entes pontos_ a Serra•
geral do mar, e~ao. necessanas á~_ p?woaçoes_ col).
vesmhas, mas nao .igualmen~e uteis a resoluçao ~o
problema, que se ~mha em vistas, que era - abnr.
pelo. melhor, e mais curto telTe~o uma estrada accessivel a toda a sorte de maqumas de transporte
desde a capital ao centro de.maior população de
Minas Geraes - Que de todas ellas a que. melho;r; se
prestava, é aquella que emprehendera a junta do
commercio apr.zar de se não ter ainda acabado, restando-1he ainda muitas correcões a fazer em sua
direcção, e grandes despezas para a concluir ; f!u'e' ·
sendo grandes as vantagens, grandes devem ser as
medidas empregadas; que se.lldo.as estradas Qrgãos
primarios, e necessarios ás funcçõ es vitaes d.o corpo
moral das sociedades, estas de necessidade devem
definhar até de todo desaparecerem, se elles se
obstruem, e empecem o desenvolvimento das operações creadoras de valores, que sem ellas não
existirião para a riqueza da nação.
cc Vio mais a commissão, que os meios propostos
não lhe parecerão efficazes á excepção do 1° que é o
o subsidio, que para este mesmo fim pagão o_s viandantes, e tropeiros de Minas, e que não póde sér
Tul'Iiciente sem ser auxiliado por algum ligeiro imposto nesta província sobre algum artigo de luxo,
cujo abuso seja util cohibir- se como nas ag uardentes destinadas a vendagem por miudo nas tabernas,
e que tantos estragos causão nas ínfimas classes
principalmente na escravatura.
« E não convindo igualmente cg_m~çar todos os dias
novas estradas, e logo abandona-las depois de despezas ·mmensas, e unicamente por caprichos e con- ·
trãdição de opiniões mal fundadas, é de parecer :
« 1. 0 Que este negocio seja commeUido ao governo
para que mandando proceder a novas explorações
comparativas entre as estradas principaes se determine a que melhor se presta á reso~ução do problema acima indicado .
« 2. 0 Que sendo communs a ambas as províncias
as vantagens resultantes se indiquem os meios mais
efficazes de haver os fundos necessa.ci.os a realisar
esta empreza, ou seja põr via de uma administTação,
de confidencia, ou de contracto com alguma companhia de accionistas mediante a precepção de um
subsidio proporcionado, e que melhor convier a
ambas as províncias .
« 3.0 Que esta demonstração de zelo pelo bem publico, que anima o autor da representação, seja
recebida com agrado. Paço da assembléa, 28 de
Junho de 1823.- João Gornes da Silvefra. IJ.fendonca.- Jesé Teixeira da Fonseca Vasconcellos . Diogo Duai·te Silva ».-Ficou adiado pela hora .
O SR. PRESIDENTE assignou para á ordem do dia:

1° o projecto sobre os governns provinciaes até ao
meio dia: 2° o projecto da corumi'ssão especial
sobre a mensagem de Sua Magestade : 3° regimento
da assembléa.
Levantou-se a sessão depois das 2 horas da
tarde.- Manoel José de Souza Fra!iiÇa, secretarim
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SESSÃO EM 10 DE JULHO DE 1823
Sessão em t O de Julho t

PRESIDENCIA DO SR.

8~3

C~IARA

Reunidos os Srs. Deputados pelas 10 horas da
manhã fez-se a chamada e achando-se presentes
58, faltando por doentes os Srs. Rodrigues Velloso,
Ribeiro Campos e Ferreira Barreto, e sem causa
participada os Srs. Arouche Rendon e Lopes Gama.
O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e
lida a acta da antecedente foi approvada.
O SR. SECRETARIO CARNEIRO DE CAMPOS l~u .º seguinte officio do ministro de Estado dos negocios da
fazenda:
« Illm. e Exm. Sr.-Tenho a honra de passar a
mãos de V. Ex ., de ordem de S. Magestade o Imperador, as duas consultas in clu~as relativas ao
contracto das Siza.s de Campos, e feitas sobre requerimentos de JoaqUim José Gomes da Si]va e Castro
a fim de que sejão presentes a assemblea geral constituinte e legislativa deste lmpeno.
«Deus guarde a V.Ex.- Paço, 8 de Julho de 1823 .
-Jllarti1n Francisco Ribeiro de .1l11drada .-Sr. Jose
Joaquim Ca1·neiro de Campos . »-Ficou.a assembl~a

•'

inteirada ; e mandou-se remetter tudo a commissao
de fazenda.
Deu conta de ter recebido uma felicitação á assembléa pela camara da Cidade do Ouro Preto.Foi recebida com agrado.
Disse igualmente .hav ~r outra do. bispo, cabido, .ª
clero da diocese de l\lananna.- Fo1 lambem recebida com agrado.
Compareceu então na sala o Sr. Rendon, e tomou
assento .
Passou -se á ordem do dia, e entrou em discussão
o art. 9. 0 do projecto dos governos provinciae , que
ficara adiado na sessão antecedente.
O SR. AROUCHE RENDON: -Sr. presidente, eu
julgo inadmissível, ~or impraticavel, _a opinião de
1
se fazerem tres reumões por anno. Nao
me demorarei em lembrar a distan~ia de Villa Bella ao
Cuiabá, nem a de variaSYillas de Goyaz que excede a
100 leguas, nem tambem a extensa campanha de
S. Pedro do Sul ; não sahirei da minha província
de S. Paulo. Alli ha a Villa de Parnaguá na Marinha · e a da..Coritiba em cima da serra ; ambas distaoioo leguas dé!_capital da provinci~. Cem legu~~'
Sr. presidente, não se andão no Brazil com a facilidade com que se caminha na _Europa . · O~ nossos
sertões são despovoados, e por isso o viageiro tem
nécessidade de transportar cama, mantimento, e
até utensilios para casinha.
• Segue-se disto que em regra geral, um homem da
minha constituição, e das minhas forças consome
u~ez ara caminhar lOQ l~.fill.S. Com estes dados
que nadã tem de ex~~erados te~o~ que o conselheiro, v. g., ~a Cont1ba consum1ra um mez para
chegar a S. Paulo, outro mez é para voltar, e ahi
vão dous .
Na cidade estará um mez, resta um.
Porém ainda serão precisos mais dez dias para
concluir negocios ; restão 20 dias.
Este conselheiro necessitará de uns dez dias para
arranjar a sua retirada. Restão-lhe 10 dias unicamente que se demorará em sua casa, porque no
1° do mez seguinte deverá outra vez partir para a
1 capital.
Por esta conta este desgraçado conselheiro terá

de parar em sua casa no decurso de um anno, unicamente 30 dias não continuas, mas repartidos em
tres porções.
Temos pois em conclusão que o homem probo,
escolhido pelo povo para o governo sofTre por premio do seu merecimento a pena de andar um anno
inteiro em viagens ; pena que se deveria impor a
um facinoroso. Acresce ainda que despresando-se
o conselheiro permanente por duas principaes razões
1ªnão vexar o povo tirando os homens das suas lavouras ; 2• não sobrecarregar o thesouro ; fazendo-se as
tres ..reuniões onera-se o thesouro com os que estão
longe, ·vexa-se duplicadamente o conselheiro, para
quem eria melhor estar um anuo inteiro na capital
do que viajar todo aquelle tempo. Concluo por
auto que a emenda do Sr. Paula é inadmissivel e
por isso ofl'ereço a seguiu te
<C EMENDA
« Duas vezes cada anno nos mezes que o mesmo
conselho deliberar, tendo em vista o ser.viço publico, e o menar incom.modo dos con e! eiras.
Paço da assem !éa, 9 de Julh ..-0 1823.-Tt>ledo
Rendon. »-Não foi apoiada .
O Sn. CARNEIRO DA CüNHA lambem mandou á
mesa a seguiu te
«

EMEND.~

cc Este conselho se reunirá quatro vezes no anno,

á excepção daquellas em que o presidente julgar

urgente.
« Paço da assembléa, 9 de Julho de 1823. - Carneiro da Cunha. »- ão foi apoiada.
O Sn. ANDRADA MACHADO:- (Não e entendeu o
tachigrapho.)
O SR. RIBEIRO DE ÁNDRADA :- Não po so convir em que haja mais de uma reunião de conselho
por anno. Supponha-se, por exemplo, que um conselheiro é tirado de uma extremidade da província,
e que tem que andar cem leguas para chegar á capital segue-se que mesmo para as dua reuniões ha de
andar tres vezes aquelle numero de !aguas, e por
fim repetir a jornada pela 4• vez para se recolher;
de so rte que deste modo anda o conselheiro em continua peregrinação. Isto succederá nas provincias
onde poder ter lugar a 2• reunião, porque ha provincia tão extensa que o conselheiro que residir em
algum dos ex tremos della não póde fazer mais que
uma jornada cada anno ... A' vista disto entendo que
antes se estabeleça uma ó ses ão, de dous mezcs,
salva sempre a prorogação quando a affiuencia ou
importancia dos negocios a fizer necessaria. Por
estes motivos offereço a seguinte

« EMENDA
« Este conselho reunir-se-ha uma só vez em cada
anuo, a saber, no 1° de Julho, e durará em sessão
60 dias, salvo, etc.-Jlfartim Francisco Ribeiro de
Andrada. »-Foi apoiada.
q Sn. IIENmQ~Es DE RESENDE: -Agradarão-me
mmto os prmc1p10s do nobre preQpinante ; mas eu
tiro delles resultados bem difTerentes.
'
Digo pois que o conselho deve ser permanente ;
por cujo motivo adopto a emenda do Sr. Pereira da
Cunha, que eu só julgo prejudicada pelo que se
venceu no art. 7° na parte em que diz, que os dous
conselheiros assistentes assignem com o presidente
todos os despachos; mas isso não impede que o con-
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selho seja permanente; que dous assistão semanalmente aos despachos ; e que só tenha voto deliberativo naquelles casos, que por este decreto, que tambem é regimento, são da competencia do conselho;
nem é preciso, que elles assignem porque um dos
artigos subsequentes diz, que em todas as rflsolucões nestes casos a publicação será-o presidente
êm conselho resolveu.-Eu não fui desta opinião,
pensando que o conselho se reuniria mais frequentemente : porém como as r'azões que expendeu o
illustre preopinante contra essas frequentes reuniões, me parecerão mui ponderosas, de sorte que
nem as duas que requer o nobre autor do projecto,
podem ser p raticaveis ; por isso voto pela emenda
do Sr. Pereira da Cunha, sem a clausula que requer,,
que os dous assistentes assignem os despachos, como
prejudicada.
Porque a ser o conselho reunido uma só vez no
anno, ficão illudidos os seus fins, uma vez que pelo
art. 14, não eslando o conselho reunido, o presidente proverá em todos os casos, dando depois conta
ao conselho; e como as cousas uma vez feitas, tarde
ou nunca se desfazem, o conselho por força ha de
ap proval-as, e o presidente fica todo o anno absoluto, e o tal conselho illusorio. Seja pois o conselhv permanente, assistindo dous conselheiros semanalmente aos despachos.
O SR. ANDRADA MACHADO contrariou a opinião do
nobre preopinante com difierentes argumentos, e
entre elles se servio da comparação dos governos
provinciaes co m a assembléa, mostrando que se esta
não era permanente apesar de tratar dos negocios
do Imperio em geral, e de se empregar na ardua
tarefa da factura das leis, nenhuma razão podia haver
para a permanencia dos conselhos provinciaes.
O SR . HENRIQUES DE RESENDE :-Sr. presidente,
quando eu votei por este proj ccto, estava convencido
da necessidade de reforma nos governos provinciaes
certo de que as emendas de que os artigos todos
erão susceptivcis o farião rasoavel: mas nun ca me
passou pela imaginação que elle passasse como está
redigido.
Ago ra respondo ao nobre preopinantc, que pela
mesma razão de que tratando esta assembléa de negocios muito mais ponderosos como é a factura das
leis todavia ella póde ser, e é de facto do eleição popular, ao mesmo tempo, que os governos que tem
encargos menos consideraveis, não são eleitos pelo
povo : por esta mesma razão, digo, é que julgo que
o conselho deve ser permanente, ainda que esta
assembléa não possa ser.
Além de que leis não se fazem todos os dias, e
comtudo governa-se diariamente : as leis devem
ser duradouras, devem ser feitas para longos tempos, para serem eternas, se se lhes podesse dar esse
cunho; porém as materias de governança, e de
administração tem urgencias sempre occorrentes, e
sempre variadas, principalmente em tempos tão
convulsos : todos os dias opparecem cousas novas -.
necessidades que hoj e não existião, apparecem amanhã, e os remedias raras vezes podem esperar, que
lá para certa epocha se ajunte o conselho, que será
um phantasma, porque o presidente terá já tudo
feito por si. Torno pois a insistir que o conselho
seja permanente.
O Sn. YERGUEIRO depois de fallar sobre a emenda
do Sr. Ribeiro de Andrada, ofiereceu lambem a seguinte

49

e< EMEN'DA
Que a l • reunião do conselho seja logo depois
da publicação des.ta lei : Que na 1ª reunião declare
o conselho os mezes em que deve reunir-se periodicamente : Que a sua duração seja por dous mezes,
e possa prorogar-se por mais um havendo necessidade.-Vergueiro. >>-Foi apoiada.
O SR. ANDRADA E SILVA mandou igualmente á
mesa o seguinte additamento :
« Ficando sempre residentes na capital dous conselheiros. - José Bonifacio de Andrada . » - Foi
apoiado .
O Sn. ANDRADA MACHADO tambem mandou a seguinte
« EMENDA
« Na falta de presidente e ausencia do conselheiro
mais antigo fará as vezes de presidente qualquer
conselheiro que exista no termo da capital ; e havendo mais o mais antigo dos residentes ; e não havendo algum residente, o magistrado mais condecorado da mesma capital, ou presidente da camara.Antonio Carlos Ribeiro de Andrada. »-Foi apoida.
(Todos os Srs. deputados que offerecerão emendas as motivarão em discursos; mas estes não se
transcrevem porque não se entendeu o tachigrapho.)
Tendo-se afinal por sufficientemente discutida a
materia, propoz o Sr. presidente
1. 0 Se o conselho devia ser permanente.-Yenceu-se que não.
2.0 Se devia reunir-se uma ou mais vezes no
anuo, em sessões ordinarias.-Yenceu-!;e que uma.
3. 0 Se o tempo da reunião devia ser o mesmo em
todas as províncias, ou differir segundo os seus climas.-Venceu-se que variasse segundo as províncias a arbitrio dos respectivos conselhos.
4. 0 Se a l • reunião devia ser logo que fosse
eleito o conselho.- Yenceu-se que sim.
5. 0 Se o maximo da duracào das suas sessões deveria ser de dous mezes.-VenceLt-se que sim.
6. 0 Se o maximo da pro rogação da sessão devia
ser de um mez.- Venceu-se que suu.
7. 0 Se o accordo do conselho para a prorogação
seria fundado na maioria dos votos do conselho, ou
na unanimidade.-Venceo-se que se fundasse na
maioria.
8. 0 Se faltando o presidente e achando-se em distancia o vice-presidente, podia ser supprido interinamente o lugar pelo conselheiro mais pro:\.imo,
cedendo o mesmo lugar immedialamente ao vicepresidente, ou conselheiro mais antigo que se apresentasse.-Yenceu-se que sim .
9. Se esta identidade de razão militava a respeito dos supplentes.-Venceu-se que sim.
10. 0 Se na falta temporaria do vice-presidente,
conselheiros e supplentes, devia substituir o lugar
de presid ente de província o presidente da camara
da capital.-Yenceu-se que sim.
Por ser meio dia se interrompeu a ~jscussão para
se passar á 2• parte da ordem do dia, que era
a 1. • di s~ us'são do projecto sobre a lei IJ!arcial que
fizera obJecto da mensagem de Sua àfagestade Imperial á assembléa.
· O SR. ALENCAR :-0 presente projecto é redigido
pela illustre commissào especial; composta de
membros c11jas luzes e talentos muito respeito; mas
infelizmente não se casa de todo a . sua doutrina
com os meus principias.
e<

0
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Eu julgo poder bem dividi-lo em duas partes:
Dir-se-hia mais feliz, Sr. presidente, o homem
a 1• até ao art. 8°; e a 2• desde o 9° até o fim. natural, isolado e disperso pela superficie do globo
do que reunido em sociedade; debaix.<> da imagi~
Vou dizer o que penso sobre cada uma dellas.
As côrtes de Portugal menoscabando nossos di- naria protecção de leis vãs e impotentes.
reitos e nossa proclamada independencia cahirão . Ali os homens vi vião expostos aos combates parno delirio de applicar a este paiz uma lei sangui- c1aes do homem a homem, em que um só morria :
naria, que 'ellas tal vez julgarão justa e necess_aria aqui nas sociedades estào elles expostos a combates
nas circumstancias em que se acha aquelle Remo; geraes do povo a povo, e a morrer por centenas
mas não vendo eu que o Brazil esteja no mesmo de milhares pelo capricho, pela intriga e pela teima
caso, concluo que ainda que as circu1pstancias de particular dos governos.
Ali em verdade não tinhão elles garantia dos
Portu()'al
podessem justificar a lei, faltando estas
0
neste paiz seriamos inj ustissimos se seguisse mos fru ctos e caça q'ue havião colhido nos bosques, nem
da sua vida contra o mais forte : aqui nas sociesemelhante exemplo ....
Sr. presidente, ~ u nunca _serei de voto _qtte fir- dad es para nada encontrào segurança, porque uru
memos a nossa independenc1a em sangue; traba- sequestro lhes arranca os ben , e uma sentença
lhemos ã ntes para que ella se r econheça por meios muitas veze caprichosa e irreíloctida arranca en1
pacificos. Além disto, adaptando esta lei (estou um momento a Yida a um hom em que p lo menos
fallãndo da l • parte) daremos a entender ás pro- cu tou vinte cinco annos a criar. Que tem pois elle
lamen' ·dncias que desconfiamos dellas, e ao mundo que ganhado na sociedade? Quanto ó triste
não é da vontade geral do Brazil a nossa separação: tavel a sorte do genero humano 1
não me parecem bons meios estes de adiantar
Este projecto, Sr. presidente, e te projecto é
a nossa causa, antes os julgo proprios para a atra- quem mo excita estas idéas ombrias e melancozar. Se alguma provincia se desligar d? Brazil ~o; licas: é esta assembléa augusta, de quem os povo
astucias de Portugal, ella se arrependera e desu111ra tantos bens e tantas felicidades esperào e que de logo que tiver os olhos abertos ....
graçadamenle só lem feito leis criminaes, que proPorque razão estab eleceremos_ medidas de pre- voca a minha dôr, mas para a qual eu não vejo alvencão contra males que eu creio que nunca suc- gum remedia; porque emfim nos os inimigo nos
obrigão a ser tão cru.eis como lles são: elles quecedêrão entre nós?
As provincias têm adherido á causa da indepen- rem que, ou larguemos a no sa liberdado, a nossa
dencia e da liberdade, e assim se conservão; pois independencia, ou sejamos acabados.
para que havemos de suppor nellas os designios de
Sim, Sr. presidente, nós seremos acabados por
separar-se, ou a fragilidade de se deixarem illudir nossas mão mesmo antes do que tornar a arrastar o
pelos nossos inimigos, 1lªr~ fazer~os uma_l~i que ignominiosos ferros da escravidão. E' portanto, para
ataca directamente os d1re1tos c1v1s e que ira pro- sermos acabados antes do quo sermos escravos, que
duzir males terriveis nas províncias ? Nós viemos eu voto por este proj eclo e já que se não póde ser
para a·qui para fazermos o nosso pacto social e as feliz no seio da sociedade. seja- e ao meno no seio
reformas urgentes; deixemo-nos pois de prevenir do nada. Todavia para esgotar os ultimas rec urso ,
com taes medidas contrarias á liberdade cousas que proponho uma emenda ao art 5° do projecto.
nunca succederão.
« EMENDA
Concluo portanto que a 1• parte é inadmissivel,
e que não devemos tratar della; mas não penso do
cc As sentenças porém de pena ultima não se darão
mesmo modo da 2•; as suas providencias podem
á execução sem serem confirmadas no competente
ser discutidas, e tem fins de utilidade geral .....
tribunal de justiça ordinaria.- Henriques de ReE para que a 1ª parte não passe á 2• discussão, sende.»
e sómente a 2• offereço á seguinte
O Sn. MARIA ·No CAvALCANTI: - Sr. presidente:
« EMEKDA
Apezar do alto conceito que merecem as sobeja ·
« Que seja dividido em dous. Os artigos desde o luzes da illustre commissão especial, que redigia
1° até o 8° formaráõ uma lei; e os restantes até o o projecto de que se trata, não posso convir na sua
ultimo formaráõ outra. Paco da assembléa, 9 de intei ra adopção : porque não concebo a razão e a
Julho de 1823.-0 deputa'do.Alencar.»
ner.cssidade de uma lei, que me parece barbara,
O SR. HENRIQUES DE RESENDE :- E' bem triste injusta e impolitica. Parece-me barbara, porque
e lamentavel a sorte dos humanos l As leis duras e arranca o cidadão da protecção das leis ordinaria ·
crueis das côrtes de Lisboa feitas extensivas ao para abandona-lo a uma lei e commissão militar,
cujo modo precipitado de processar e de julgar,
Brazil, nos induzem a usar de represalias.
Os Portuguezes não contãQ mais com isto, que expõe o cidadão innocente a ser punido arbitraria
elles julgão já perdido, e por isso querem destruir e barbaramente.
e' acabar; nós, porém, contamos de certo com o
Parece-me injusta, porque recahe sobre povoaBrazil, porque elle nos pertence, porque é e deve çõ~s e cidadãos que adherirão e abraçarão volunser nosso, e por isso o devemos conservar.
tariamente a causa do Brazil, que estão propugE' talvez e§ta a razão porque a illustre com- gnando por ella, sem se pouparem a nenhum sacrimissão propõe este projecto: o terror daquella me- ficio afim de defende-la: de sorte que as mesmas
dida do governo portuguez, poderia induzir alguma commoções st~ccedidas em algumas provincias,
povoação a separar-se de nós; é pois preciso pôr no sendo pela mawr parte dissensões intestinas, prooutro prato da balança um peso igual, para cau- venientes de divergencia de opiniões, ou de sustela! l .
peitas e desintelligencia a respeito de procediAté quando os homens trataráõ só de destruir-se mentos. e medidas, que uns julgavão necessarias,
mutuamente l Até quando o capricho e a corrupcão outros Julgavão extemporaneas, impoliticas ou indos homens e dos governos farão sempre re.naséer justas, comtudo todas tenderão a fomentar e roa necessidade de leis estragadoras e canibaes l
borar a União e Independencia Brasilica, accom-
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modando-se nas proprias províncias sem interve nção de for ças e medidas externas e assustadoras.
Logo será manifesta injustiça se em vez de premio,
os privamos da protecção das leis ordinarias.
l'arece-me impolitica porque irritará os animas
e exaltará as desconfianças dos povos já prevenidos
co ntra medidas aterradoras.
Os povos não querem nem devei;n ser ameaçados
quand o não têm dado causas para isso.
Demais nós illudiremos o nosso juramento, fazendo uma lei que não é constitucional, nem comprehende reforma urgente e indispensavel: e esta
as em bléa convocada para cimentar o edificio social, fazendo a constituição política e as reformas
necessa ri as para consolidar a nossa independencia
e as garantias das n ossas liberdades e direitos; es ta
asscmbléa, cm quem os povos têm posto a sua confla nca, sperando della leis sabias, justas e benefi cas, desmentiní es te conceito se começar a sua
tarefa por uma lei de sangue, lei que destroe as gara ntias do cidadão, lei só propria dos tempos do
despotismo e da arbitrariedade, cuja promulgação
ca usará tanto susto e desassocego ao Brazü, como
descrcdito á mesma assembléa . Portanto op ponho-me a quP. passem os primeiros oito artigos do
projecto: quanto aos outros julgo-os n ecessarios
e convenientes.
O Sn. Cnuz GouvÊA :-Sr. presidente: voto contra o projecto e em po ucas palavras darei as minhas razões.
Não posso, Sr. presidente, nem devo fallar contra a conviccão da minha alma; esto u intimamente
persuadido que toda a creação de tribunaes extraordinarios, toda -a suspensão ou abreviação de formulas legaes, são actos anti-constitucionaes: assim
.
o diz Benj amim Constant.
Demais, Sr. presidente, as províncias terão
menos horror de ver as medidas das côrtes de Por-·
tugal, do que as proj ectadas pela illustre commissão especial, em que o brio dos seus habitantes
é directamente atacado.
Sr. presidente, as províncias não mudão; querem
uma constituicão liberal e a corôa na cabeca do
nosso augusto· Imperador e de seus sucr essor es;
portanto voto co ntra o projecto, ou para melhor
dizer, contra os seus oito primeiros artigos .
O Sn. A:'i DRADA E SILVA :-Nunca me capacitei
que este projecto merecesse tantas increpações tratando-se de barbara e despotico e de offensivo ao
brio das províncias.
Parece-me que quem assim falla não entendeu
o projecto, ao menos as razões que tenho ouvido
persuadem-me disto. Quem pôde chamar barbara
e despolico a um proj etto que só tem por fim des truir as machinacões de Portugal ?
Como se quer éoncluir que por elle damos a ente nder que desconfiamos das províncias? Nós não
desco nfiamos dellas; r econhecemos o seu brio; mas
podem allucinar-so alguns espi~it.os,. acredi~ando
insinuacões perfidas dos nossos m1m1gos e é isto o
que se quer prevenir.
O direito d represalia é tão antigo como o
mundo, r econhecido por todas as nações; ora ninguem duvida que as côrtes de Portugal, que tanto
tem fulminado contra o Brazil, o querem destruir
e arrasar, porque conhecem a impossibilidade de
o conquistar; e será despotismo e barbaridade procurarmos os meios de baldar os seus proj ectos,
praticando o que praticão todas as nações ?

e

51

Se é b~r~ar? defendermos o nosso paiz . dos ataques dos imm1gos, e usarmos do que nos- convém
para nossa segurança, nada ha no mundo que não
mereça esse titulo, julgo pois o projecto urgente e
que deve passar á 2• discussão. O Sn. MARIANNO CAVALCANTI: - Sr. presidente;
levanto-me par'!- declarar o que entendo ,POr direito de represalia e para mostrar que não e applicavel a es ta lei.
Entendo por direito de represalia aquelle que
nos aulorisa, ou que autorisa as nações a praticar
contra um aggressor v10lento e atroz os mesmos
actos, que elle a despeito dos direitos das gentes
e da humanidade, tem commettido contra nós, e
isto com o fim de o deter na carreira de suas aLrocidades.
Agora mostrarei" que a lei, que estamos discutindo não tem esta applicacão; pois que sendo motivada por uma lei que fizerão as côrtes de Portugal, e que o ministerio portuguez fez extensiva
ao Brazil, vê-se claramente que o aggressor é o ministerio ou a nação portugueza; logo contra ella
devia ser a lei de represalia, no caso de ser necescessaria e não contra o Brasil, e os brasileiros, como
se deprehende da letra da l ei, que por isso, e pelas
razõ es já expendidas no meu primeiro discurso, é
injusta, e demais a mais inconducente, visto que
não obterá o unico fim, que torna licito, é permittido o direito de r epresalia, isto é, o de obstar á
conLinuação das atrocidades commettidas pelo inimigo. E' tambem desnecessario, porque ainda no {
caso de haver reb elião, o que não é de presumir,
,
temos a esse respeito bastantes leis, que escusão o
terrivel recurso de uma lei marcial, do qual só no
ultimo aperto entre couvulsões sanguinolentas, se
deve lancar mão; mas nunca em crises identicas á
actual, nâ qual Cl\mpre ganharmos a confiança dos
povos, confiando tambem nelles; e de nenhuma
sorte convem tentar a sua fidelidade r evocando-a
em duvida: o que sobre perigoso, seria injusto,
visto que elles tem feito quanto se podia esperar
em prova da sua adhesão á sagrada causa e independencia do Brasil.
'O Sn. ~!BEIRO DE ANDRADA ; - Não entro -nos
motivos que derão origem a este projecto ; a assembléa está inteirada da lei das cortes de Lisboa pela ~ensagem de Sua Magestade Imperial
que determmou este congresso a tomar medidas
contra os desígnios dos nossos inimigos: fallarei
pois sómente da doutrina do projecto considerando-_a em globo. Qu~ contém esta lei? ~ ~ presaha contra o expediente que tomárão as côrtes de
Lisboa para illudirem alguns cidadãos afim de
impugnarem a causa do Brasil. Diz-se que isto vai
atacar os direitos dos cidadãos; confesso que não
sei como. Será esta lei alguma novidade para a
assembléa, ou para nação alguma do mundo ?
Uma lei marcial não foi sempre tomada como remedia nos governos constitucionaes em circumstancias criticas? Sem duvida. Log_o se é este o
systema seguido, e nos achamos ness'as circumstancias, como. se duvida da urgencia e necessidade
da medida?
Se nas p~ovincias ha homens que abracárão a
nossa causa com sinceridade e firm eza, oútros ha
que estão decididos pela de Portugal, e que-farão
tudo para a promover. E deveremos nós considerar ·
taes homens cidadãos brasileiros? Eu não vejo
nelles senão nossos inimigos ; e porque a com-
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missão assim os considerou tambem, julgou necessaria a lei marcial. Quanto ás outras m didas eu
as reputo indispensaveis ; grande&. rendas e propriedades _estão nas 1pãos dÕs nossos inimigos, e
cumpre atalhar transa~ões feitas em prejuizo nosso
e punir os que as hzerem ; da mesma sorte é
justo offerecer premios aos que se distinguirem promovendo ou coadjuvando qualquer tentativa em
nosso pFoveito. Não sei Sr . presidente, á vista disto,
como se póde deixar de reconhecer urgente o projecto; quanto a mim nada vejo mais urgente do que
livrar o Brasil de uma contra-revolução, e por isso
voto ptllo proj ecto.
O SR. CARNEIRO DA CUNHA: - Estou persuadido
com os nobres preopinantes que a 2ª parte do
projecto é urgente ; mas não penso do mesmo modo
da 1ª; julgo-a, pelo contrario, iµtusta e barbara.
Quando veio aqui a mensagem de Sua Magestade
Imperial, ouvi taxar as côrtes de Portugal de de poticas e sanguinarias por aquellas medidas, apezar
de as terem tomado pela sublevação de uma província, depois de consolidado o seu systema, e
jurada a sua constituição; ora se taes medidas são
violentas e tyranicas n'aquellas circumstancias,
como pretendemos nós imita-las não tendo para nos
desculpar nem se quer a identidade da situação?
Nós não temos uma só provincia que retrograde do
systema que adaptou, nem que tenha dado passos
contra a causa já por ella abraçada ; e devemos
observar que quando ellas adherirão ao partido da
independencia, havião facçõ es, e os povos não
tinhão os necessarios meios de defeza, e a pezar disso
não recearãó, como fez a Parahyba e outras províncias do Norte, combater para firmar e consolidar
o systema geral da nação.
O que posso dizer, fallando com a minha costumada franqu eza, é que nas provincias existem
receios de se não seguir no Rio de Janeiro o verdadeiro systema constitucional; teme-se que a
constituição não seja· feita segundo os principios
que por lá prevalecem, e que portanto lhe queirão
dar aquillo de que ellas não gostão ; mas vontade
de união com l'ortugal não se acha em ne nbuma
nelias. Demais, õs povos esperão desta assemb1éa
ieis pacificas e sabias, e não leis in~entadas por
homens barbaras e ferozes para se attentar impunemente "côntra os dias de seus semelhantes... e
houvesse motivo de pensar que alguma província
tentava desunir-se da causa geral do Brasil, eu
votaria por medidas proprias a conserva-la nos
seus deveres, e a consolidar o nosso systema; mas
ainda assim me não lembra ria de fazer depender
a vida de meus concidadãos dos juízos de urna ~om
_missão militar; não acho bons para julgadores (eu
digo ô que sinto) hom ens acostumados a derramar
o sangue de seus semelhantes. Por estes principio ,
e pelos mais já expendidos por outros nobres deputados, voto, corno o Sr. Alencar pela urgencia
sómente da 2j parte do projecto.
Por ser chegi.da a bora da leitura dos pareceres
de commissões ficou adiada a discussão.
O SR. SECRETA.RIO CARNEIRO DE CAMPOS leu o parecer
da commissão de commercio sobre a representacão
de José Gonçalves Cortes, que ficara adiado ·na
sessão aJ!tecedente.

O SR. FRANÇA :-A unica estrada qne aqui temos
que se possa assim chamar, é aquella que se es tá
abrindo debaixo das vistas, e direcção da Junta do
comEJ.er~i~, e custeada pelo seu cofre. Mo-ti vos par-

ticulares, Oll talvez falta de dinheiro para continuação dos r espectivos suprimentos, interromperão os
seus trabalhos, que cumpre se ponhão outra vez em
actividade, afim de se concluir uma obra de utilidade
publica a mais transcendente á resp eito da comunicação, e commercio desta província com as do
interior. Começar uma obra, e não acaba-la, é uma
especie de mania, que deve desapparocer de um
govarn,o livre, e que entend e o que faz; muito principa1mente depois de se Ler dq;;pendido grossas
quantias de dinheiro tiradas á otrt.ras precisões do
estado; como acontece com a em preza da dita estrada da junta do commorcio. Tudo pois quanto
, umpre fazer sobre este assu mplo é providencilr os
meios para que aquella obra e continue; a qun.l
mo dizem que já actualrnente serve de alguma
utilidade aos viandantes.
Consta-me que. com uma consignação mensal de
um conto de r éis podem ir avante os trabalhos
começados. Sou por tanto de parecer que ao governo
se peção informações cii-cumstanciadas ú e te resP.eito, afim de se decretarem providencias pec unian as, com que possa continuar a obra da dita
e trada, interrompida por falla do meios, ou fund os
para o seu custeio ; pois ella tem a presumpção a
seu favor sobre qualquer outra, porque foi decretada
com conhecimento de causa sobre consulta da junta
do co.mmercio, .que examinou como cumpria a
matena; nem veJO que contra ella se objecte defeito
que torn e a sua empreza de inferior condição; antes
se reconhece no parecer da commissão, que é ella
a mais adaptada. aos usos de tran portes que se
d~vem ter em v1sla. Nada pois de prin cipiar para
nao acabar.
O governo já assentou definitivamente sobre a
utilidade desta estrada ; ouvindo o parece r da
junta do Gommercio, que houve lambem de ser
informada por pessoas conhecedoras da empreza
antes que a começasse, e que a consultasse; não ha
p01s questão sohre a sua utilidade; a ques tão é sobre
os meios de haver dinh eiro para se a obra continuar; e não se perder de todo o que já e gastou,
que não é pouco. Nisso pois de·:emos cuidar. O governo que nos informe;
nós decretaremo os
subsídios. E' melhor ter uma só es trada acabada,
do que muitas principiadas.
O Sn. TmxEmA DE GouvÊA : - Eu concordo até
por propria experiencia, qu e as e tradas do l'tiinas
Gei:aes para es ta capital, e mui principalmente de
Barbacena para aqui, estão em pessimo o Lado e qu e
exigem prompto remedia; pois qu e além do 'excessivo incommodo, que oITerece o seu tran sito é incalculavel o prejuizo qu e soITrcm o min ~ iros na
conducção dos seus ge~er? para. e ta capital, uni co
mercado daquella provrncia. A d1!liculdade obre os
meios pecuniarios, não me parece tão grande pois
que alem dos m01os propostos pela co rnmissão, ainda
eu descubro um outro : todos abem qu e por offerecimento mesmo dos min eiros se estabeleceu um
· m Qii.lO Eara o reparo, e calçada da Serra daEstrella;
e que duranao este imposto ha mais de 10 annos e
p.chando-se já a serra calçada, é muito natural, q'ue
esta despeza esleja saldada: e nestas circumstancias
estou convencido, que es te subsidio se deve applicar
a estradas, porque tendo o mesmo fim elles continu~ráõ ~pagar .de. bo!ll grado; ou aliás, que se deve
extmgmr, 011 d1mrnmr-se a taxa mui consideravelmente e ~m proporção tal, que só baste para concertos; pois que tendo cessado a causa pede a rasão,
pede a justiça ; e pede mesmo a boa fé do governo,
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que não continue a exigir-se dos povos um subsidio
com destino particular, quando não existe este
destino. Igualmente reclama a mesma justiça, que
não sejão só os mineiros, que paguem este subsidio,
porque exigindo-se pelo transito da serra, é summamente odioso; e até custa a crer que delle sejão
isentos os moradores d'aquem da Parahybuna ;
medida esta que prova mui bem a parcialidade e
afilhadismo de quem a suggerio. Com estas declarações não tenho duvidá assentir ao parecer da
commissão.
O Sn. OGUEmA DA GAMA : - Ninguem pode duvidar da necessidade de estradas, e de que estas
devão ser cm suillciente numero, e conservadas em
bom estado, para que possa prosperar a agricultura,
a industria e o commercio reciproco das provincias
deste imperio : mas todos sabem que só temos poucas, e essas em máo estado: limitou-se o seu numero
entre esta província, e as províncias centraes, para
facilidade da arrecadação dos direitos de entrada,
chamados quintos, e para se evitar o extravio do
ouro em pó, e diamantes; providenciou-se o seu
concerto, e conservação á custa dos donos dos
terrenos. Que poderia esperar-se deste systema de
alfandegas de portos seccos ou casas de arrecadação
de direitos nos limites das províncias, em estradas,
e passagens de rios, e da obrigação posta aos donos
dos terrenos de terem promptas taes estradas em
toda a extenção de suas sesmarias, hajão ou não
sérras, pantanos, rios e ribeiros a passar?
Poder-se-hia com razão esperar o maior embaraço
para o com~ ercio ~ communicação dos povos, já
pelas distancias consideravelme nte augmentadas por
causa da posição de taes alfandegas, ou r egistros já
pelo roáo estado das.estradas, apezar dos sacrificios
exigidos dos fazend eiros, não tendo a maior parte
delles sufficientes forças para tão ardua, e desproporcionada exigencia_. Sabem~ s , que os tropeiros, e
viajantes da provmc1a de l\imas-Geraes, can çados
e escandalizados pelos trabalho e prej uizos experimentados na Serra da Estrella, proposerão que se
fizesse o concerto da estrada desta serra, pagando
elles para este fim cem reis por cada um animal,
qu por ella passasse, e cincoenta reis por cada
uma p essoa ; aceitou-se este offerecimento, segundo
minha lembrança, em tempo do Vice-Rei D. F ernando José de Portugal, e determinou- se a sua
cobrança na passagem do rio Parahybuna, emprehendendo- se a construcção da estrada, qu e ora
existe, e quo infelizmente parou no alto da serra,
devendo ser continuada pelo menos até ao sitio
denominado Tamaraty : não obstante porém haver
parado a continuação desta obra, proseguio a cobranca do imposto oITer ecido, para se indemnisar o
cofre· da junta da faz enda desta província do Rio de
Janeiro da despeza, que havia feito, aprov eitando-se
porém os seus habitantes gratuitamente das vantagens desta estrada feita nesta província, e sómente
á custa dos mineiros.
Houve quem em 1810 lembrasse esta injustiça,
e propuzesse, que na passagem da Serra da Estrella
se posesse uma porta ou barreira, para se exigir o
pagamento da contribuição de' todos os que por ella
passassem, como era de razão, afim de ser maior
o producto desta contribuição, para mais promplamente se arrecadar a quantia despendida, ainda
mesmo minorando-se em geral beneficio a quota
offerecida pelos min eiros, e para que rn pudesse
continuar a estrada e os reparos em todos os lugares
de difficultosa passagem : assim se determinou; mas
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queixando-se os habitantes desta provincia· do onus
que lhes queria impor, e achando protectores, como
era _de esperar, voltou a cobrança para a passagem
do no Parahybuna, e ficarão, como dantes, pagando
sómente os mineiros pela sua passagem pela Serra da
Estrellade cujo beneficio gosavão muito menos vezes
on anno, do que os moradores desta província do Rio
de Janeiro, que pela sua proximidade repetião as
viagens _e transportes de seus generos ao porto de
Inhomenm a buscar o grande mercado desta cidade, co_m decidid~ vantagem sobre os mineiros, já
pela 1:iaior ~1stancia e despezas da condução, já pela
isençao do imposto da serra.
Não podia deixar de ser taxada de injusta uma
tal decisão, e para que o fosse menos, eu mesmo,
sendo então escrivão da mesa do thesouro, propuz,
q1~e t?do o producto ~a contribuição offerecida pelos
mrnell"os fosse applicado para a construccão de
pontes nos rios Parahybuna e Parahyba, para a
continuação da estrada, que havia parado no alto
da serra, e muito particularmente para se evitarem
com uma nova estrada os pantanos e alagadicos da
vargem desde3 serr~~'\t~ ao porto _de Inhorrierim,
quetantos estragos e preJ mzos causavao ao trrnsporte
dos generos, que vinhão de Minas abastecer, e
fartar esta capital : assim se determinou, sendo
encarregado destas obras o _CQ!onel José Antonio
J3arboza; que pelo seu zelo, activ1dade e patriotismo
pareceu digno de toda a confiança, e que tem correspondido plenamente, achando-se já construida
UJ!1..a _optima ponte com pilares de pedra no rio
Parahybuna, tendo-se aberto nova estrada livre
dos altos e grandi5sunos morros entre os rios Parahyba, e Para11ybuna, ficando ao mesmo tempo mais
curta do que a antiga, e estando quasi coqcluida a
estrada da vargem até ao porto de Inhomerim livre
de pantanos e inundações, que tantos estragos causavão.
E' nestas circumstancias, que apparece a representação de José Gonçalves Cortes, sobre os meios de
ter uma boa estrada entre esta corte e a província de
illinas-Geraes : não entro por agora no exame desta
proposta, sem que se peção ao governo exactas
informações de tudo, quanto fôr relativo á estradas,
para que a assembléa com pleno conhecimento das
providencias até agora dadas, e do producto das
contribuições, que ha para estradas, e passagens de
rios, haja de estabelecer um systema geral, que
abranja todo o imperio, fa cilitando as reciprocas
communicacões.
Quando â assembléa receber as informacões do
governo, conhecerá que t emos jã varias estradas
entre esta capital e a província de Minas-Geraes,
além da que se propoem agora para ser melhorada,
e que é a antiga e primeiramente aberta pelos re gistros da Parahyba e Parahybuna. ,
Conhecerá. que pelo cofre da junta" do commercio
se emprehendeu a abertura de uma estrada pela
serra do Tingu ã com- direcção ao Rio Preto, em
"!flí"ê já se tem gasto mals· de noventa contos de réis;
estrada, que sendo concluída, bem que com granuissima despeza, que resta fazer, será da maior
uti lidade para o commercio da rica .comarca do
füo das Mortes, encurtando-se o caminho bem perto
de trinta leguas : que se acha já construida outra
estrada desde o Porto do Aguamí na bahia desta
província até ao presrdiO do Rio-Preto, limite com a
província de Minas-Geraes, pela modica quantia de
quarenta e oito contos de réis, nella comprehendidas todas as pontes necessarias, e a grande do
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largo e ca~daloso Rio Parahyba, C\lja estrada foi
J!rincipiada em o anuo de 113?q em o te~po do fiPRESIDENCIA DO SR. CAMARA
nado inlendente geral da poltcia Paulo bmiandes
Vianna · que a propoz, e emprehendeu , depois de
Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da'
se· reco;hecer ã possióilidade, até então ine~p era~a, manhã, fez-se a chamada e acharão-se presentes
de se ter um caminho desde esta côrte ate a Villa 60, faltando por doentes os Srs. Rodrigues Velloso,
de S. João d'El-Rei, capaz i:le por elle passarem Lopes Gama e Ferreira Barreto.
carros e carruãgens, uma vez, que se lhe desse a
O Sr. presidente declarou aberta a sessão, e lida
competente largura, sem passar pelas serras do a acta da antecedente, foi approvada.
'fin()'uá, da Estrella, de Santa Anua, da Viuva,
Remettêrão-se á mesa as seguintes declamções
Ser~a Negra, e outras de difficil transito : Conhecerá
que estando já aberta uma porção desta nova es- de voto e se mandarão inserir na acta:
1.• «Declaro que na essào de hontem votei para
trada pelo sertão en lre . a faz enda ~e Belém.' e a
frecruezia da Sacra Familia em chstancrn de mais de que o conselho dos governos das provincias fosse
dn~s leguas com destino de se evitar a passagem permanente.
das duas serras de Santa Anua, e da Viuva, se
cc Paço da assembléa, 11 de Julho de 1823.-0 demandou largar esta direcção, e m.elhorar a estrada, p11tado, A lencar.-Xavier de Carvalho.- Nobre.que já havia, bem que em pessm~o estado, pelas Amujo Vianna. -Paula e Sou:::a.-Bispo Capellãodilas serras de Santa Anua, e da Vmva, a requen- Jllór.-Vascon cellos. »
mento de alguns môradores indiscretos, ou que só
2.• « Declaro que nesta 3• discussão fui de voto
attendião ao seu particular commodo :
que o conselho fosse permanente.- Henriques de
Conhecerá, que só falta o peq ueno espaço de seis Jlezende . »
a sete leguas além do prezidio do Rio-Preto, para
3.• « Declaro que na sessão de honlem votei a
sahir á estrada aos campos de Minas Geraes, fi- favor da perman encia dos conselhos de provín cia .
cando os povos desta província, e com especialidade
cc Sala da assembléa, 11 de Julho de 1823.os da comarca do Rio das Mortes com uma boa Duarte Silva. »
estrada até esta côrte, com diminuição de perto de
4.ª cc Declaro que na sessão de honlem votei pela
trinta leguas contadas da Villa de S. João d'El-Rei permanencia do conselho conforme a emenda do ·
ao Rio de Janeiro, comparativamente ao antigo Sr. Pereira da Cunha.
caminho ; sondo demais o novo livre de serras, e
cc Pa ço da assembléa, 11 de Julho.-Carneiro da
tendo pontes nos rios caudalosos, como os rios Preto, Cunha.-Fortuna. »
Parahyba, e outros, que até agora se tem passado
5 .• « Declaro que na sessão de hontem, 10 de
em canôas, barcas, ou a nado.
Julho, votei contra uma reunião sómente do conCouclúo portanto, que se não tome deliberação selho das províncias.
algumé\, sem que o governo dê as n ecessar~as incc Paço da assembléa, 11 de Julho de 1823.-José
formacões, que com urgencia se devem pedrr, por Corrêa Pacheco e Silva.- Pedro de Arauj1i Lima.
ser um objecto de grande interesse, e que deve me- -Lui::: Ignacio de Andrade Lima.-José 11/arianno
recer a mais particular attenção desta assembléa. de A lbuqu.erque Cavalcanti . »
O SR. RmErno DE ANDRADA : - Parece-me que se
O Sn. SECRETARIO CAnNEmo DE CAMPOS leu o sedevem exigir informações do governo não só sobre gundo boletim do cirurgião da imperial camara,
esta estrada, mas sobre as outras, para poder a as- que por esquecimento não tinha sido entregue na
~ ,
sembléa tomar em consideração este ebjecto, e por sessão antecedente:
isso me lembro de propor como additamento ao pacc Sua Magestade Imperial continúa a passar bem,
recer o seguinte :
como no dia antecedenle, comtudo noto de extraorcc 1. •Que se peção ao governo toda~ as inform.ações dinario que hontem pelas 11 horas do dia , depois
que estiverem ao seu alc~rn~e relativamen~e as es- que se lhe tirou o apparelho para substituir outro,
tradas que vão desta provmcia para a de Mrnas Ge- rorque a.ssim foi neccssario, S1:1a l\iagestade lmperaes, designando com o parecer de pessoas praticas nal sent10 ameaço de desfallec1mento, que duraria
e intelligentes, qual d' entre as ditas estradas me- quatro.ª cinco minutos, e cujo ataque formal se
rece preferen ci~ .
. . _
.
.
prevemu a tempo. Não se admira que tal incidente
cc 2. 0 Q uaes sei ão as contnbmçoes voluntarias, e im- acontecesse, visto o estado de fraqueza em que Sua
postos actualmente estabelecidos a favor das mesmas Magestade Imperial se acha, o habito que tem conestradas ; qual a fórma da sua arrecadação ; e, com- trahido de estar deitado e especialmente porque,
putado o seu rendimento, o deficit que póde haver faltando-lhe a compressão da atadura, o estomago
no orcamento da despeza a que o governo entender começou .em contracç.ões, tanto mais quanto estava
que pÓde mont\r o custeio de qualquer das estradas em vacmdade, por isso que succcdeu ter lugar o
que por melhor se escolher».
renovamento da atadura quatro horas depois do
Julgando-se a materia dis~utida, e posto á vo- almoço. Apesar de tudo tivemos o prazer de vêr
tacão o parecer, foi este approvado com o addita- não estorvada a marcha progressiva das melhoras
de Sua Magestade Imperial.
mênto lembrado pelo Sr. Ribeiro de Andrada.
cc Paço da Imperial Quinta da Boa-Vista, 10 de
O SR. PRESIDENTE assignou para a ordem do dia: Julho ( 10° dia de moles tia) de 1823.- O cirurgião
1o, o projecto dos governos provinciaes; 2° o pro- da imperial camara e assistente de Sua Magestade o
jecto da lei marcial, 3° ; segundas leituras de pro- Imperador, Domingos Ribeiro dos Guim.arâes Peixoto .»
jectos.
Recebeu-se com muito especial agrado a noticia
Levantou-se a sessão pelas 2 horas da tarde.das melhoras de Sua Magestade Imperial.
JJ.!anoel José de Souza França, secretario.
Leu mais o seguinte officio do ministro dos negocios do imperi0:
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« Jllm. e Exm. Sr.-Tendo levado á augusta presenca de Sua Magestade o Imperador o ofilcio de
V. Êx. na data de 2 do corrente, em que participa
ter a assernbléa. l?er~l constit~inte e legislativa d~ste
impeno proced1Clo a nomeaça_? do presi.dente, vicepresidente o secretano que hao de servir durante o
mez que decorre até ao dia 3 de Agosto proximo
futuro : o mesmo augusto senhor me ordena que
participe a V. Ex . para o fazer presente na mesma
assembléa, que fica scionte das pessoas eleitas para
os referidos cargos .
<e Deus guarde a V .Ex.-Palacio do Rio de Janeiro,
cm '7 de Jullio de 1823.-José Boni(acio de Andradt1,
e Silva.-Sr. José Joaquim Carneiro de Campos. »
- Ficou a assembléa inteirada.
Leu mais uma felicitacão diricrida á assembléa
pelo governador da província de Minas-Geraes Antonio José Dias Coelho.-Foi recebida com agrado.
Participou mais ter recebido uma representação
do padre Bernardo José Vi.ega~ com alguns documentos para illustracão da JUSt1ça das suas queixas.
- Foi remettida li. commissão de legislação para
ser attendida depois de chegar a informação que se
d' ·a vir da secretaria da justica.
.
. •
.
·mau dt
. Leu.finalmente o terceiro boletun do cirurgiao da
1mpenal camara:
ccSua Magestade lmperial tem continuado a passar
com melhoras.
.
.
.
cc Paço da .Imperial Q~mta da Boa-Vista'. 11.?e
0
Jul~o ( 1~ dia de molestl!i) de 1~23 . - O cnurgiao
da impenal cama~·a e ass~st~nte a Sua :t'fag~stad e .º
Imperador •. Domingos Ribe~ro .dos. Guimaraes Pei xoto . »-:-Ficou a assemblea mteua~a, recebendo
com muito especial agrado esta noticia.
O SR. ARAUJO LulA :-Sr. presidente, ~l.1: quizera
que o Sr. secretario ~implesmente participasse á
assembléa a autoridade que envia as felicitações e.º
seu objocto para não perdermos tempo em as ouvir
por exten o, quando tanto precisamos delle para
objecLOS importantes. A esse fim proponho a seguinte
« INDICAÇÃO
cc Que o Sr. secretario recebendo officios de felicitacões declaro simplesmente a autoridade que os
envia o o sou fim.-Araujo Lima.ii
O Sr. presidente consultou sobre a indicação á
a somblóa e foi approvada .
Passou-se á l• parte da ordem do dia, e entrou
em discus ão o art. 10 do proj ecto dos governos
provinciaes com a emenda do Sr. Pereira da Cunha.
(Veja-se a sessão do 18 de Junho).
O SR. ANDRAD_l !IIACHADO: - (Não o ouvirão os
tachigraphos.)
O mesmo Sr. deputado mandou á mesa a seguinte
«

E~IENDA

cc \lém da reunião ordenada por esta lei poderá o
presidente convocar, para consultar o que lhe
approuver, parLo do conselho, advertindo que sejão
principalmente aquelles d' entre elles a quem menos
mcommode o comparecimento. Igualmente em materias da competencia do conselho, sobrevindo
cousa urgente quo peça decisão, a qual o presidente não queira ou não possa tomar sobre si,
poderá o mesmo presidente convocar extraordinariamente Lodo o conselho.-Antonio Carlos Ribeiro
de Andrada.»-Foi apoiada.
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O SR. CARNEIRO DE CAmos: - A convocacão extraordinaria do conselho suppõe precisão de remedia prompto, em caso de que o presidente não
póde ou não quer decidir, por não tomar sobre si
o peso da responsabilidade ; supponhamos agora
que a província é grande e não residem na capital
os conselheiros, mas estão espalhados; segue-se
que não sendo possível a sua prompta reunião, ou
se não ha de dar providencia alguma ou o presidente ha de decidir por si só, talvez violentado negocios que precisão de madura discussão e exame.
Dizer-se que chame o presidente os que estiverem
mais proximos, não remove de todo o inconveniente porque cada qual anda por onde lhe parece,
e a distancia dos chamados mais proximos póde ser
tal que ainda assim seja demorada a reunião. Julgo
pois que para o caso de necessidade de deliberação
do conselho em negocio que exija remedia sem demora, não temos providencia, e por isso me lembra
de supprir esta falta com a seguinte
cc EMENDA
. .
_ .
<< Occorrendo difficulda~~ na convocaçao ao con·selho para a pr.ompta decisao de negoc10 urgente,
podera o presidente formar um conselho das pessoas de maior conceito, entrando sempre o presidente da camara.- Carneiro de Cwmpos . » - Foi
apoiada.
O SR. IIE~RIQUES DE REzENDE: -Já apparecem
as razões e os embaraços que me fizerão dar tanto
pezo á permanencia do conselho, e pelos quaes fiz
hoje a declaração do mesmo voto. Allegou-se que
as distancias, o pessimo estado dos caminhos impedião a frequente reunião do conselho, mas eu
que via que por este art. 10 o presidente tinha o
direito de o convocar muitas vezes, votei pela permanencia do consellio. Vencida uma só reunião no
anno, eu vi que este art. 10 devia ser supprimido,
porque como é coneebivel, que por esta lei só deve
haver uma reunião no anno pelas ponderosas razões
que alg.uns senh~re~ allegárão, e agora se con~eda
ao presidente o dll'etto de o convocar quando quizer,
não obstante o embaraço que tivemos em vistas !
Outra cousa mais tem contra si este artigo: o
art. 14 dá ao presidente o direito de não estando
rellllido o conselho fazer tudo o que contém o
art. 13, e depois dar parte ao conselho para sua
approvação : neste caso escusado é que elle convoque o consellio, vistos os embaraços já ponderados.
Bem sei que desta fórma elle faria tudo, e como
as cousas uma vez feitas tarde ou nunca se desfazem, a reunião ann ual do conselho seria illusoria,
tanto mais que de ordinario o conselho approvaria
o que de uma vez tivesse feito o presidente . Mas
estas razões mostrão que o consell}O devera ser
permanente, vistas as difilculdades das frequentes
re uniões, e· de nenhum modo provão que o presidente possa convocal-o quando julgue necessario.
Voto pois pela suppressão do art. 1. 0
O SR. FRANÇA: - Ou o presidente da provincia é
homem de boa fé ou não é : se elle é de boa fé bem
se póde esperar que por si só, e sem o auxilio das
luzes do conselho, haja de obrar o melhor naquillo
que é da sua particular attribuição, pois nunca
falta á quem ouvir quando se tem tenção de acertar.
Já se elle fôr de má fé, quP. bem traz á administração do governo da província, que ouça o conselho, se por fim ha de fazer o que bem quizer ?
Nenhum certamente, antes ao contrario se lhe fa-
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culta uma estrada de abuso; que é divertir-se com
incomi:nodar os conselheiros, convocando-os muitas
vezes de grandes di~tancias a pretexto ~o be~ publico no que levara por ventura o dupll cad~ mtcresse de illudir a opinião publica a respeito da
circumspecção com que obra, e o de incommodar
muitas vezes a tal conselheiro, a quem póde ser
desaffecto, como v. g. um capitão-mór de districto
longinquo, etc .
Eu tenho bastante conhecimento do caracter da
maior parte dos nossos antigos governadores, a
quem finalmente hão de vir a arremedar os novos
presidentes de provincia . . CAf!richo, de~I?~tismo. é a
quinta essencia de quas1 foâo .o que faziao e é 1s_to
tanto assim, que os apontados por melhores forao
aquelles que quasi nada obrarão, e como meros
espantalhos conservárão o posto da indifferença.
Não esperemos pois que o desejo de acertar mova
os nossos presidentes· a convocar conselhos para
sujeitar a sua opinião á estranha. Além de quê
muitos conselheiros desejarião adivinhar qual fosse
a opinião do presidente para se encostarem a ella,
e até fazerem-lhe elogios. Essa é a marcha ordinaria, e não devemos calcular em semelhantes casos·
pelas excepções que são raras. Voto portanto contra
a doutrina do artigo, pois como a deliberação é do
presidente e não do conselho, devemos estar certos
que dabi nenhum proveito vem na pratica ao acerto
da resolução.
0 SR. ANDRADA E SILVA: - (Não se entendeu o
tachigrapho.)
._ ;_
O SR . .Á_.LltIEIDA E ALBUQUERQUE· ( ao se enten
deu o tachigrapho ·) . .
.
. Julgando-se a matena discutida propoz o Sr. pres1dente:
1. 0 Se o artigo passava tal qual estava redigido.
-Venceu-se que não.
2. 0 Seelle seriasupprimido.-Venceu-se;quenão.
Passou então a propor a emenda do Sr. Andrada
Machado, dividindo-a em duas partes ; a 1ª até á
palavra comparecimento, e a 2ª desde igualmente
até ao fim.
A 1ª parte passou tal qual estava redigida ; mas
indo a propor-se a 2ª, requererão alguns Srs. deputados o adiamento da votação para quando se discutisse o art. 14 ; e sendo apoiado e vencido o dito
adiamento, ficou tambem deferida a decisão da
emenda do Sr. Carneiro de Campos para a occasião
em que delle se tratasse.
Passou-se á 2ª parte da ordem do dia, e continuouse a discussão do projecto da lei marcial que foi lido
novamente com as ·emendas apresentadas na sessão
an:tecedente pelos Srs. Alencar e Henriques de Rezende, qne foriO •'ambas apoiadas.
i) SR. SouZA E MELLO :-Sr. presidente, quando
se trata de sustentar com dignidade neste lugar a
irfdependencia, e liberdade do Brazil, eu me reconheco fraco para figurar no grande theatro político,
masº corajoso pela grande voz que me chamou á este
recinto procurarei sempre que a independencia e
liberd'ade de minha patria appareça perante o mundo inteirO"fundada sobre bases admiraveis. Partindo
pois destes principios, eu tambem me levanto para
combater o projecto do 1º do corrente mez, na parte
queenvolve dfreito criminal por insurreicão presumptiva ; admitto-o porém á 2ª discussão na parte
sómente que contém o direito da reprezalia.
Combato-o, Sr. presidente, na primeira parte,

não porque as leis marciaes, e da natureza da referida 1 • parte do projecto não estejão debaixo das
nossas attritluições; como se tem avançado, nem
porque as leis geralmente fal.lando não tenhão o cunho da prevenção, porque este é o seu fim, mas o
motivo porque assim me decido e porque não quero
que as nações, e os nossos inimigos entendão que
as povoações do Brazil sustentão a sua independeneia pelo terror de uma semelhante lei e de seus
executores : não quero que os brazileiros percão a
gloria adquirida de se constituírem nação livre e
independente por sua propria vontade, :>em imputações nem coacções: não quero que as povoações
do Brazil concebão a desconfiança, ou idéa de que
semelhante lei, e as çommissões militares são espiões que lhes queremos apresentar em vezes de
admirarmos seu valor incomparavel, e de muito
mais esperarmos.
Sr. presidente, é certo que a prevenção e vigilancia são as primeiras escoras do syslema de governar, mas quando se trata da independencia do
Brazil com Portugal, confiemos tudo dos brazileiro ,
que estão empenhados á vingar-se espontaneamente, e com dignidade, do aviltamento com que Portugal os tem conceituado: não nos confundamos
com F s desconfianças políticas em que labora esta
ou aquella porção do povo brazileiro, façamos todos
os nossos deveres , que essas desconfian ças cahiráõ
por terra: é preciso que nos persuadamos flrmemente que não ha povoação do Brazil propriamente
fallando que qu~ira por modo algum desunir-se
para fazer causa commum com Portugal, como de
algum modo se póde entender no primeiro artigo
do projecto posto que não fosse essa in tencão de seus
illustres autores, e se houverem trahicfores sejão
estes punidos indi vid ualmen te pelas leis existentes.
Tenho pois mostrado que a ia parle do proj ecto não
póde aproveitar, nem é necessaria; voto portanto
que supprimida ella até o 8° artigo inclusive passe
0 proj ecto á 2ª discussão na segunda parte que contém 0 direito da reprezalia.
O Sn . ANDRADA MACHADO :-Inimigo declarado
como sou ; de leis provisorias, só admitto esta com~
excepção da regra·
Sr. presidente, o Brazil estava tranquillo, e o goveruo apenas desconfiava que podesse haver algum
brazileiro que desconhecesse a sua dignidade, e se
aviltasse ao ponto de se unir aos inimigos do seu
paiz. Mas appareceu a celeberrima lei de 21 de
Março das cõrtes de Lisboa, na qual tiverão a ousadia de nos numerar no rebanho dos seus escravos
depois de termos declarado a nossa independencia'
e de nos considerar como colonia do pequeno Rein~
de Portugal, depois de sermos livres .
Estavamos, ha pouc.o, sujeitos a Portugal, mas
recuperamos a nossa liberdade, e nunca mais seremos escravos ; se os portuguezes o querem ser embora o sejão ; vivão como quizerem ; mas nã'o tenhão a audacia de querer-nos reduzir-nos a captiveiro .
Publicada esta lei em Portugal, a necessidade nos
obriga a tomar as medidas proprias a illudir os seus
effeitos, a preservar-nos dos males que ella vem semear entre nós.
(O tachigrapho declarou que o illustre orador foi
tão rapido no resto do discurso, que não pôde acompanhal-o; e que tendo depois, elle tachigrapbo,
sabido, e faltando lambem o seu companheiro,
alguns Srs. deputados fallarão sem se escreverem os
se us discursos.)
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O Sn . PnESIDENTE declarou adiada a discussão
por ser chegada a hora da leitura dos pareceres das
commissões.
O Sn. RrnErno DE REZENDE, como relator da
commissão de poderes, leu o seg uinte
(( l'Al\ECER
" A commissão de poderes, examinando o diploma
do Sr. Silvestre Alves da Silva deputado pela província de Goyaz o acha conforme com a acta geral
das nomeacões por aquella província com a differenca soménte que nesta acta vinha nomeado com
vinte votos, e no seu diploma apparece com vinte e
dous, por se proce~er a ~ova apuração, depois que
se lhe umo o co lleg10 eleitoral do d1str1cto de Cavalcan ti, que estava sepa.rado no tempo da prim~ira
apurarão p ela ex1stenc1a de um governo que allt se
havia rnstallado : E' pois de parecer, visto achar-se
legalmente nomeado que venha tomar o seu assento
nesta assembléa.
«Paco da assombléa, 11 de Julho de 1823.-Estevão
JlibeirÔ de Rezende .-illwnoel Ja cinlho Nogueim dei
Gama.-Anlonio Carlos Bibeiro de Andrada Jllachado e ilvci. »-Foi approvado.
O Sn. NoGuEmA DA GAMA requereu que se nomeasse outro membro para a commissão de marinha e guerra no lugar do Sr. Couto Reis que tinha
sahido da assembléa.
' Resolveu-se que fosso nomeado no fim da sessão.
O Sn . RrnEmo DE A:.-.:onADA, como relator da
commissão de fazenda, leu o seguinte

« PARECEI\
"D. Maria Ursula de Siqueira allega em sou requerimento que é filha legitima do fallecido sargentomór Jgnacio José. de Siqueira e de D. Anna Fran~
cisca de Paula ; aJunta a patente pela qual seu pai
foi reformado em sargento-mór com soldo de capitão; ajunta igualmente o decreto de 29 de Maio de
1821, pelo qual Sua Mages~ad~ Fidel!ssima o S~
nhor D. João VI concedeu a vmva ma1 da suppltcante metade do soldo de capitão de infantaria, como
remuneracão dos servicos militares prestados por
seu muridÔ. Allega fin"almente que esta mercê se
não verificara por ter sua mãi fallecido antes de
utilisar-se della, pedindo em co n equencia que a
mesma se verifique na pessoa della su pplicante ; em
cuj os termos parece á comm issão de fazenda que
quando a supplicante se julgue com a justica que
suppõe deve requerer pelos n~eios estabele?icfos nas
leis fazendo decretar os serviços de seu pai, e provando as mais circumstancias que em taes casos se
exigem, com audiencia dos procuradores fiscaes da
fazenda nacional.
«Paco da assem biéa geral constituinte e legisla ti"ª,
11 de Julho de 1823.-J!fa71oel Jacintho Nogueira
da Gama.-Martim Francisco Ribeiro de Andrada.
-José Arouche de Toledo Rendon.-Jose de Re:::ende Costa .-Barão de Santo Amaro . >>
O SR. ANDRADA E S1LVA :-Não posso approvar
em toda a sua generalidade es te parec~r da commissão. No Brazil nunca houve .Monte P10, e para
não deixar mnrrer de fome as viuvas e filhas dos militares mandou-se-lhes dar por morte de seus maridos ~e ta de dos seus soldos, e assim se tem supprido
es ta falta de Monte Pio. Se está fei ta a mercê de
metade do soldo á viuva deste major reformado,
pelos se us serviços, a questão reduz-se a saber se
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deve verificar-se na supplicante, filha do mesmo
major a referida mercê de que sua mãi não chegara
a gozar ; e não sei que precisão haja de decretamento de serv1cos quando estes estão já reconheci~os, pela mercê concedida á viuva de qu em os praticou. Se lhe falta approvar algum preliminar necessario, não me opponho a que se exija essa prova ; mas o qu e eu julgo indispensavel é o adiamen to da discussão , até para se examinar o decreto.
O Sn. PnESIDENTE, por haver quem fallasse mais
contra o parecer, declarou que ficava adiado para a
sessão seguinte.
O Sn. SECRETARIO CARNEIRO DE CAmos leu o
parecer da commissão de commercio, agricultura,
indu~tria e artes, sobre a representação de Ignacio
Pereira Duarte Carneiro, que ficara adiado na sessão de 9 de Julho.
Depois de breve debate, foi approvado.
Passou-se á nomeação do membro para a commissão de marinha e guerra, como requerera o Sr.
Nogueira da Gama ; e procedendo-se á votacão.
sahio eleito, com a pluralidade absoluta de 48 votos o Sr. Pedro José da Costa Barros.
Segnio-se a 3• parte da ordem do dia, e fez-se a
2• leitura do projecto do Sr. Rezende Costa sobre a
revogação do alvará de 5 de Novembro de 1808,
relativo aos boticarios e precos de drogas por elles
vendidas. (Veja-se a sessáo de 18 de Junho.)
Fizerão-se algumas reflexões, e ficou adiado por
ter dado a hora.
O SR. PnESJDENTE assignou para a ordem do dia:
1°, o projecto dos governos provisorios: 2°, o projecto da lei marcial, 3°, segundas leituras de propostas.
Levantou -se a sessão depois das 2 horas da tarde.
- 111cinoel José de Souza França, secretario.
0

RESOLUÇÕES DA ASSEl\'IBLÉA
PARA JOÃO VIEIRA DE CARVALHO
lllm. e Exm. Sr.-A assembléa geral constituinte
e legislativa do Imperio do Brazil, sendo-lhe. presente o requerimento incluso de Pedro da Silva Pedroso que se queixa de estar presõ, e incommunicavel na fortaleza da Lage, ha cento e seis dias, em
uma mortífera masmorra ; e conformando-se com o
parecer da commissão de legislação sobre o dito
r equerimento, manda participar ao governo que
precisa para poder deliberar que lhe sejão transmittidas, quanto antes, informações circumstanciadas da prisão do supplicante; e que tem resolvido que
elle seja removido da terrível prisão em que é duramente incommodado, para outra em que haja a neces5aria segurança, sem soffrer o~males de que se
lastima . O que V. Ex. levará ao conhecimento de
S. M. Imperial.
Deus guarde a V. Ex. Paço da assem biéa, em 10
de Julho de 1823. - José Joaquim Carneiro de
Campos.
PARA JOSÉ BONIFACIO DE ANDRADA E SILVA
lllm. e Exm. Sr.- A assembléa geral constituinte
e legislativa do Imperio do Brazil manda remetter ao
governo a cópia inclusa do parecer da commissão de
commercio, agricultura, industria e artes, sobre o
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projecto de uma estrada que desta provincia si_ga _á
de Minas GP.raes com as ma10res vantagens poss1ve1s
approvado na sessão de honte1~ ·para que na conformidade dolle se tomem as medidas no mesmo parecer apontadas : E ordena igualm~nte que se .Pªr.ticipe tambem ao governo que lhe sao necessanas !~
formações que fação conhe~er qual d~s estradas J.á
abertas merece a preferencia, quaes sao as contnbuicões voluntarias e impostos actualmente es tabelecidos a favor das mesmas estradas, qual a fórma
da sua arrecadação, e qual o defi cit que, computado
o seu rendimento, póde resultar ao orçam ento da
despeza a que o mesmo governo entender que póde
montar o custeio de qualquer da.s estradas que ~or
melhor se escolha para ser conclu1da. O.que V. Ex.
levará ao conhecimento de S. M. Imperial.
Deus guarde a V. Ex. Paco da assembléa , em
11 de J ulhó de 1823. - Jos e · Joaqui ni Carnei ro de
Cwmpos.
PARA SILVESTRE ALVES D .\ SILVA
A assembléa geral constituinte e legislativa do
Imperio do Brasil 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 provincia de Goyaz. Deus guarde a
V. S. Paco da assembléa, em 11 de Julho de 1823.
-José Joáquim Carneiro de Camp os .
Sessão em -12 de Julho de -1823

PRESIDENCIA DO SR. CAMARA
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Reunidos os Srs. deputado s pelas 10 horas da
manhã, fez-se a chamada e acharão-se presentes 57,
faltando com causa participada os Srs. Rodrigues
Velloso, Lopes Gama, Ribeiro de Rezende, Ferreira Barreto, Paula e Souza, e Andrada e Silva.
O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e lida
a acta da antecedente foi approvada.
O SR. SECRETARIO CARNEIRO DE CA!IPOS leu os dous
officios seguintes do ministro dos negocios da
guerra:
« Illm. e Exm. Sr. - Sua l\fagestade o Imperador
manda que eu accuse a V. Ex. a recepção do seu
officio de 2 do corrente mez, que trata do processo
dos officiaes que vierão presos da Colonia do Sacra.mento. Deus guarde a V. Ex. Paço, em 11 de Julho
de 1823.- Jo ão Vieira de. Ca1·valho.- Sr. José
Joaquim Carneiro de Campos. » - Ficou a assembléa inteirada.
« lllm . e Exm. Sr.-Sna Magestade o Imperador a
quem foi presente o officio de V. Ex., de 7 do corr ente, mandou expedir ordem ao director do archivo militar para a entrega das cartas geographicas
e topographica1t: do imperio, de que trata o dito
officio. O que V. Ex. levará ao conhecimento da
assembléa geral constituinte e legislativa. Deus
guarde a V. Ex. Paco em 10 de Julho de 1823.João Vieira de Ca1 válho.- Sr. José Joaquim Carneiro Campos».
Leu mais o seguinte boletim do cirurgião da carnara, assistente a Sua Magestade Imperial.
cc Sua l\'Iagestade Imperial continuou, de bontem
até ao dia de hoje, á passar com melhora, isto é,
indo tudo lenta e progressivamente bem, sem occorrer a menor circumstancia morbosa, e extraor-

dinaria . Quanto porém ás fracturas, Sua Magestade
Imperial ainda sente pouca dôr, e nada de positivo
se póde dizer a esse respeito, emquanto se não renovar o apparelho : além do que é preciso que decorrão alguns dias para notar-se alguma ditrerenca
apreciavel. Paço da lmperial Quinta da Boa Vista
12 de Julho de ( 12° dia de molestia) 1823.- O cirnrgião da imperial camara, e assistente de Sua
Magestade o Imperador, - Domingos Ribeiro do s
Guimarães Peix oto ».
Foi ouvido com muito especial agrado.
Deu parle por fim de ter a cama ~·a da Villa de
Ittí dirigido uma felicitacão á assembléa .- Foi recebida com agrado .
•
O ME S~ro Sn. SECllETAlllO : - Sr. prcsiden to : temme representado o official-maior que serve na secretaria da assembléa qu não bastão <is olliciaes
para o trabalho qn e Yai crescendo ; e como a assembléa resolreu que não se nomeassem ofliciaes
proprios emquanto se não fizesse a reforma geral
das secretarias, é preciso supprir d'algum modo 11
falta de gente necessaria para o trabalho.
Dou s cidadãos se otrerecem para servir, sem receber ordenado algum emquanto se não reconhecer
que tem a aptidão neccssaria para o a esemp nho
das suas obrigaçôos. Eu declaro que os não conheco;
mas rnjo que a letra é boa ; e um drllcs allega ter
servido de secretario do governo do Ceará.
A' vista do que exponho a assembléa dicidirá.
O Sn. Rrnr::mo DE ANDl\ADA: -Eu conheco um
delles ; já tem tralhado no !beso uro publ foo, e
mostra mui bons atteslados do seu co mportamento.
O Sn. HENRIQ UES DE REZEXDE : - Se a secretaria
tem precisão de genteadmittão-se, mas não de graça.
A nação não precisa destes favo res ; quer pagar a
quem a servir; portanto entrem se são necessa ios,
mas iJagando-lhes.
Consultada a assembléa sobre a pretenção, resolveu que fossem admittidos os dous requerentes,
Domingos Lopes da Silva Arauj o, e Vicente Ferreira de Castro e Silva, na fórma da sua supplica .
O Sn. NOGUEIRA DA G A~IA: - r . presidente observando que por falta de tempo se r1ão podem
adiantar os trabalhos das commissões tenho que
offerecer uma indicacão em que me parece ter conciliado o expedi ente d'aquelles trabalhos com a obrigação de assistir as sessões.
Nós já temos presentemente um numero maior
de deputados, e pur isso julgo que sem inconveniente podem ser di spensados de assistir ás sessõe
os membros das commissões sómente nas hora> que
se assignarem para as suas conferencias, distribuindo-se as commissões pelos dias da semana,
de sorte que sejão poucos os que faltem cada dia, e
nunca a sessão inteira.
Eu persuado-me que este objecto é importante,
porque muito convém qu e as commissões abreviem
os seus trabalhos; e isto não se consegue como se
pensa, trabalhando-se em casa, para depois se
conferirem as idéas reunindo-nos aqui na sala da
respectiva commissão, porque recolhendo-nos ás
duas horas depois de um assiduo trabalho pouco se
póde fazer, e nunca ha tempo para conferir aqui
esse pouco que se faz. Portanto é indispensavel alguma medida para que os trabalhos se apresentem
a esta assembléa ; e a esse fim oITereço a seguinte
cc INDICAÇÃO
cc Para os trabalhos das commissões até ao meio-
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dia, sendo dispensado, os Srs. deputados, servindo
os supplentes no lugar dos Srs, secretarios e presidente.
,, Segunda-feira.- Commissões da constituição,
da marinha e guerra-10.
" Terça-feira.- Petições, colonisação, commercio
-11.
cc Quarta-feira.- Constituição, estatística -10.
« Quinta-feira.- Legislação, saude publica-10.
" Sexta-feira.- Peticões ecclesiasticas - 8.
" Sabbado.- Fazenda, ínstrucção publica - 10.
« 12 de Julho.- Nogueira da Gama.- Ficou
para 2• leitura ».
O S1t. GoMrnll requereu que para melhor desempenho dos trabalhos da commissão de colonisação e
cathechisação dos índios se nomeassem mais dous
membros.
Resolveu a assembléa que assim se fize~se.
Passou- e á ordem do dia, e entrou em discussão
o art. 11 do proj ecto dos governos provinciaes com
as emendas dos Srs. Pinheiro de Oliveira e Arouche
Rendon (Veja-se a sessão de 18 de Junho).
O SR. ANDRADA MACJJADO pediu a palavra e offereceu a seguin le
cc mIENDA
" O conselho não terá ordenado algum fixo ; nas
re uniões porém terão os conselheiros uma gratificação diaria pelo tempo que gastarem juntos e
desde o dia que sahirem de suas casas e a ellas vol. t-arem, contando-se os dias da ida e volta pelo
numero de leguas, segundo o regimento das justicas. Esta gratificação será paga pela fazenda publica da respecli va província, e designada por esta
vez pela commissão de fazenda. Antonio Carlos
Ribeiro de Andrada.- Foi apoiada».
Depois de ligeiras ob servações julgou-se a materia discutida, e do Sr. presidente propoz se o artigo passava tal qual estava redigido, e vencendo-se
que não, propoz a emenda o Sr. Andrada Machado,
que foi approvada com a restricção da ultima parte.
Seguirão-se os editamentos propostos na 2• discu são pelos Sr . Carneiro de Campos, Andrada
J\lachado, e Almeida Albuquerque (Veja-se a sessão
de 18 de Junho ) .
O Sn.. FRAN CA: - Eu convenho que se dê aos
presidentes de · pr vincia o g_atamento de excellencia ; assim como me opponhà que se faculte o
uzo do de senhoria aos respectivos conselheiros.
A razàõ da diffefonca consiste, em que os presidentes são os deposítarios do poder executivo nas
suas províncias., a quem é necessario revestir de t?~ª
a forca da opimão, para conter os subd1tos, e dirigi-los pelo simples impulso do respeito que estes
lhes devem tributar á conta do qual entra e influe
em grande parte o tratamento : pois por elle, e por
outras medidas nominaes, é que a maior parte do
povo estima e avalia a distancia que vai da sua
co ndicão ás das autoridades constituídas que o governi\Ô e a quem cumpre obedecer .
ros conselheiros falha esta razão de conveni encia vistas as attribuições que lhe conferimos ; e
por outro lado se oppõe a impolitica vulgarisação
de tratamentos á sugeitos, que delles se podem
ufanar tanto, que por ventura se julguem depois
inhibidos de exercitar os misteres uteis da vida, ·em
que dantes se occupavão (talvez com grande proveito da sociedade) o que seria um mal. Voto por
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tanto, que tenhão os 'presidentes o tratamento de
ex:cellencia; e que os conselheiros só aquelle que
aliás lhe compe ttr por seus postos, ou predicamentos, assim civis como militares.
O SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE: -Quando pro.puz
esta emenda mostrei a necessidade de dar bastante
representação ao presidente das províncias principalmente marítimas ; os negocios nestas são mais
e de maior ímportancia; e ali apparecem com frequencia estra ngeiros de alta graduação que talvez
não tratem com tanto respeito a primeira autoridade
da província, se virem que não tem o tratamento
que se dão ás mais altas dignidades. E como não
vejo que nas províncias chamadas menores haja a
mesma necessidade, pareceu-me que bastaria o de
senhoria; por isso voto pela minha emenda.
O SR. OLIVEIRA MACIEL : - Eu não duvido approvar o aditamento do Sr. Carneiro de Campos;
mas só me parece necessario não empregar a palavra
s.ubditos ; por este termo se designa a relacão do
cidadão para o imperante, e só com esta significação
me parece bem uzada ; por isso proponho a seguinte
mudança.
« Em lugar de - subditos - provincianos. Maciel.-Não foi apoiada.
O SR. ARAUJO LmA offereceu igualmente a se guinte
« EUENDA
« O presidente terá o tratamento de excellencia,
e o mesmo terá o conselho reunido. Araufo Lima» .
- Foi apoiada.
Julgando-se a inatería discutida, o Sr. presidente
pr?poz á votação a emenda do Sr. Araujo Lima e
foi approvada.
Suscitarão- se então duvidas sobre o traLamento
que terião os conselheiros fóra do conselho ; e
propoz o Sr. pr~sidente se terião o de senhoria.Venceu-se que nao.
Passou-se ao art. 12 com as emendas dos Srs.
Henriques de Rezende e Arouche Rendou (Vejase a sessão de 18 de Junho ) .
O SR. ANDRADA MACJJADO pediu a palavra e offereceu a seguinte
«EMENDA

e< Nas materias da competencía necessaria do
conselho terá elle voto deliberativo, e o presidente
o de qualidade em caso de empate. Nas convocações porém em que não seja necessaria a sua cooperação, terão os conselheiros convocados táo sómente
voto consultivo.- Antonio Ca.rlos Ribeiro de Andrada 111 achado ».
Foi apoiada e approvada a 1 ª parte, ficando
adiada a 20, e as mais emendas, por estar chegada a
hora de se tratar da outra parte da ('fdem do dia,
que era o projecto da lei marcial adiado na sessão
antecedeu te;e éntrou ·este em discussão.
O SR. PEREil\A DA CuNHA : - Como membro que
fui da redacção desta lei, farei mui breves reflexões,
expendendo minhas idéas, e as razões que me decidirão a convir em algumas de suas disposições
esta lei tem tres partes como é patente de seu
contexto .
Trato por agora da 1 ªcomo a mais essencial, e a
considero por dous lados, a saber : primo, se esta
medida nas actuaes circum~tancias é 11til, ou ne-

''
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cessaria; secundo, se a sua disposição é fundada
nas regras da justiça.
.
.
Nada é tão consentaneo, e congemto com os dlreitos do homem do que a defeza de sua propria
existencia natural, e civil. A natureza nos inspira o
sentimento intimo que em nós existe, de abraçarmos o bem, e repellir o mal, quanto cabe em nossas
forcas; e isto que é relativo a um individuo singulârmente é tanto mais applicavel á sociedade em
geral, quanto é de maior pezo, e impol'tancia o todo
a respeito de cada uma de suas partes.
. .
Daqui nasce não só a obrigacão de res1st1r ao
nosso aggressor até o ponto de !fie tirarmos a vida,
se de outra maneira não podemos salvar a nossa,
como tambem o direito de faz er a wrnrra oITensiva
ou defensiva, segundo a phrase aos publicistas,
para que uma nacão se conserve naquella attitúde
que caracteri ar deve sua independencia e seguranca.
Is.to posto, eu não argúo, nem condemno as providencias dadas pela lei marcial de 21 de Março
deste anno, promulgada pelas cortes de Lisboa,
porque cada Estado deve emprrgar os princípios de
política que mais lhe convier para dirigir seus negocios e interesses particulares: e as circumstancias são sempre as que os decidem a lançar mão
de meios que em um momento parecem proprios
e adequados, e em outro se apresenlâo como injustos e iníquos.
Portugal inquietou-se nas províncias do norte,
e a necessidade instou que as côrtes empen hassem
suas forças com o maior vigor para evitar o progresso de uma reacção que ia em opposição com
o systema de governo que havião adoptado.
Até aqui ninguem lhe toma contas; porque uma
na cão não deve ter alguma ingcrencia no governo
e direcção dos negocios políticos de outra.
Porém que fez de mais o ministerio de Lisboa?
Estendeu esta horrível providencia contra o brioso
povo da Bahia.
E quem póde vêr de sangue frio tamanho insulto feito contra a humanidade e contra o direito
• das gentes?
Quer Portugal considerar a Bahia como provincia sua,· quando todos os seus habitantes adherirão completamente á sagrada causa da nossa in dependencia, sómente porque tem alli alguns centos de soldados luzitanos e uns poucos de mal.vados de satellites que os seguem .
E veriamas nós de braços cruzados que gene,ral
Madeira apprebendendo nossos irmãos qu e Lão deií.õâãda e briosamente tem defendido se us lares
com sacrificio de quanto lhe é mais caro, fossem
fuzilados e sentenciados por uma commissão mi-.
litar, confundindo um prisioneiro de guerra com o
réo da rebellião de sua nação ?
A sua lei aqui está; della se vê uma disposição
premeditada• de incutir o terror por toda a parte,
fazendo-a acompanhar da execranda portaria para
ser applicavel ao nosso hemispherio . O nosso govemo prudente e cheio de humanidade, e ainda
qualquer ae nós se não lembrou de fazer a indicação para se promulgar uma lei, que em outras
circum~tancias seria opposta á sã jurisprudencia
e regras de justiça, senão depois que vio fulminada
sobre a cabeca de nossos irmãos uma lei de Draco
e _u~a sentença que o~ende todos os princípios de
d1r01to nat~ral e J!Ubhco:
. _
Estabelec1da pms a d1spos1çao de que uma povoação levantada e apprehendida com as armas na
0

mão seja punida por uma commissào militar, é
tanto mais justa, quanta é a n ecessidade em que
nos achamos de evitar o progresso que com suas
pessimas doutrinas podem fazer a côrtes de Lisboa
por seus assalariados emissarios espalhados por
todo o Brazil.
O facto de rebellião com as armas na mão oITerece
o mais authentico corpo de delicto e a prova mais
decisiva do sua aggre são.
Exige pois a segurança publi ca que sojão suITocados na sua origem es tes princípios da anarchia
punindo os réos em uma commissão militar, com
tanto qu e nella se guarde a ord m do processo nalura!, e que os réos sejão ouvidos o conv ncidos,
sem o que ninguem devo er castigado. Do outra
man eira...... (Não ouvirão mais os tachi graphos. )
O Sa. VERGUEmo : - Collige-so d'um ex tenso
disc urso (horrivelmente atassalhado pelo taehigrapho) que o illustre depuladoê approvando a 2 .•
parle da lei, reprovava a l.• omparando as cn·cumstan cias de Portugal quando promulgou a lei
de 21 de Março com as do Brazil, declarou que não
achava semelhança: Que a co rtes de Portugal bem
sabião que era impossivel a conqui ta deste paiz,
mas que só lhe applicavão aquella lei para s rnear
a discordia de que devião nascer males horríveis
e a desgraça final das provincias: Que adoplando- e
esta lei succederião por nossa culpa os mesmos
desastres de que os nossos inimigos nos querião
vêr victimas para satisfação da sua vin ganca : Que
os odios particulares produzirião mil dissénsões e
rixas, a que se daria por motivo o bem da patria,
a defesa da causa da independencia: E que finalmente se terião para j uizes de taes processos os homens menos proprios para julgadores, os que estavão acostumados a decidir as questões á ponta
da espai:la: Concluindo de tudo isto que devia er
rejeitada a 1a parle do projecto e passar á discussão sómente a 2•.

O Sa. ALENCAR :-(Não se en tend eu :o tachigrapho. l
O S1L SouZA E MELLO :-.Hontem expuz quanto
me pareceu co nveniente contra a primeira parte do
proj ecto de lei marcial e de represalia para qu e só
nesta ultima passe á 2• discus ão; e qu erendo re ponder ao menoscabo que fez o Sr. Antonio Carlos
so bre a idéa de presumpção que elle perceb u em
um dos períodos do meu discurso, não tive Ju"ar
antes de dada a hora, por mais que pedisso a palavra, em razão de durar outro longo debate.
Agora me levanto firme nos mesmos prin cipios,
e _deslaro ao nob~e d e put~do e á assembléa que
nao e a_presumpçao em gra? de prova para a con~e ~rmaçao quem me faz considerar o projecto como
untante, eu fali.o da razão da lei; isto é, da razão
p~la qu.a~ o proJecto ~UM ~stabel~cer as commissoes m1h.tares J!resummdo msurre1 ções como se vê
no. l 0 art1g.o. Eis_ a presumpção de que fallei e com
cuia doutrrna nao me posso conformar no estado
presente.
Bem co~heço que o prevenir é um fim da lei,
mas nós nao esta!11os e~ .tempos ordinarios, estamos em c~mmoçoes pol~t1cas, aonde as leis devem
curvar-se as c1rcumstanc1as.
Todos sabem que em Portugal se tem affirmado
que a independencia do Brazil começou e tem marchado por facções e interesses particulares· mas
entretanto sabemos que ella começou e tem' mar-
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chado por vontade geral e livre do Brazil em vin"ança de seus direitos postergados; por consequencia ~ão ~ licito que appareção medidas d?nde
se tirem illacoes para prova daquellas aifümat1vas.
O grande êaso, Sr. presidente, é que se tomem
medidas de represalia e outras bellicosas contra
Portugal e suas facções que nos perseguem; quanto
porém ás povoações do Brazil_,_ nenhuma quer
unir-se á Portugal, e quando haJaO por ellas espiritos perversos, sejão punidos como traidores
pelas leis existentes e nada innovemos que pareça
assustador.
Como houvessem outros Srs. deputados que quizessem fallar e estivosse chegada a hora da leitura
dos pareceres de commissões, declarou o Sr. presidente novamente adiada a discussão.
O SR. SECRETARIO CARNEIRO DE CAMPOS, por não
baver parecer novo, leu o da commissão de fazenda obre o requerimento de D. Maria Ursula de
Siqueira adiado na sessão antecedente.
O Sn. AnoucHE RENDON :-Sr. presidente, custa
a dar um parecer em qualquer commissão e sobretudo na commissão de fazenda; e porque será isto?
E' porque não estamos todos nos mesmos dados.
A commissão viu o requerimento da supplicante
e vio um decreto que concede a D. Anna Francisca
de Paula metade dos soldos de seu marido, como
r emuneração dos serviços militares delle.
Não mostra a supplicante que seja filha daquella
a quem se fez a mercê; não mostra que seja a unica
berdeira; que seja a identica; e emfim não mostra
o fallecimento de sua mãi.
Julgou a commissão que não tinha obrigacão de
supprir estas faltas por não ser procuradora da pretendente; nem de julgar se a mercê feita á mãi
transcende á fillia, e ainda menos de dar conselhos; julgando apenas do seu dever encaminha-la
para os meios que a lei Um permitte quando supponba tenha direito.
O SR. RIBEIRO DE ANDRADA :-(Não se entendeu
o tachigrapho. )
O SR. FRANÇA :-Queira V. Ex., Sr. presidente,
mandar lêr o decreto. (Leu-se o decreto e continuou o orador.) Neste decreto temos uma mercê
concedida á mulher de um official militar, em remuneração df; serviço de seu marido fallecido.
Bem: mas segundo as leis existentes pelas quaes
so regulão, ou se devem regular semelhantes mercês, pertencia a metade desta aos filhos do dito militar; por ser partivel entre a viuva e herdeiros a
accão de pedir a remuneração de quaesquer serviÇos acondicionados para entrar em decrelamento;
como o são os das armas . A viuva agraciada todavia não chegou a gozar da mercê; e uma filha
della e do defunto marido, pede a verificação da
mesma mercê na sua pessoa.
A illustre commissão informante diz que a supplican te deve requerer pelos meios legitimas, fazendo decretar os serviços; mas eu sou de diverso
parecer, olhando a questão nos precisos termos, em
que cuido deve ser considerada.
A justificação de quaesquer serviços nada mais
é ldO que um processo informatorio, no qual se declara por sentença afina1 se as fés de ollicio e mais
documenlos comprobatorios dos serviços são ·verdadeiros; e se á estes compete o direito Femuneratorio ·que .habilita a acção de pedir a mercê correspondente pela estacão respectiva
Se o monarcha ·porém conhece aliás por outra
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qualquer via a veracidade dos mesmos servicos
e os remunera, como no caso presente se praticôu,
não ha que andar para traz á exigir um acto, sómente estabelecida pela lei para se haver por elle
o conhecimento que aliás já se houve; salvo se suppuzermos que a falta da justificação ordinaria induz nullidade na mercê feita; o que se não póde
conceder.
Não ha pois aqui que decretar services que estão
já remunerados; o que importa saber ·e declarar é
se esta supplicante tem direito a participar dessa
remuneração que não aproreitou á viuva sua mãi,
a quem se conferira solidariamente. Eu já disse que
a accão ele pedir remuneracão de servicos era partivef por direito entre a viúva e herdeiros daquelle
que os tinha feito.
A mercê pois que agraciou a viuva mãi da supplicante com todo o equivalente da remuneracão,
privou e esbulhou a esta (e aos mais herdeiros sê os
houverem) da quarta parte que nella lhes devia caber; á qual cumpre que sejão restituídos competentemente; quero dizer depois de habilitado o seu
direito successorio: emendando-se o erro com que
a dita remuneracão se fez.
Conclúo, portânto, que o negocio se remetta ao
governo para conferir á supplicante depois de habilitada a parte que lhe respeita na mercê e que a
principio lhe devia logo ser attendida; observando-se a lei.
O SR. CARNEIRO DE CAMPOS : - Levanto-me para
fazer algumas reflexões sobre o que disse um Sr. deputado; e para maior clareza, tratarei da mercê
feita á mãi da supplicante e depois da que esta pretende obter, sobre o que propriamente recabe oparecer da commissão .
As mercês conferidas ás viuvas de officiaes mili tares do meio soldo que tinhào seus maridos, não
erão destinadas a remunerar serviços; o fim principal destas mercês era prestar um auxilio á viuva
de um cidadão, que tendo consumido a sua vida no
serviço do Estado, não tinha podido deixar por sua
morte sua mulher segura e salva da miseria.
Por isso não se exigião para estas mercês as for malidaoes proprias das remunerações, nem se
olhava para os annos de servico, nem para a patente do marido; sómente se procurava saber se o
serviço tinha sido feito sem nota, e se a viuva era
com effeito pobre. Estas graças supprião a falta
do Monte-Pio, que não se estabeleceu no Brazil;
pois não podia ser indifferente ao paternal e benefico coração do Senhor D. João VI, a desgraçada
sorte das mulheres e filhas dos que se propunhão a
derramar o seu sangue em defeza da patria e por
tão mesquinho soldo, com que mui escassamente
podião sustentar a vida e de nenhuma sorte economisar, para deixar um patrimonio em soccorro da
viuvez e orphandade.
Ao principio concederão-se estes meios soldos
sem captivar serviços, mas ao depois reflectiu-se no
quanto vinha a ser pesado ao thesouro publico dar,
além deste auxilio, a remuneração que não se podia negar, quando estas mesmas viufas já soccorridas qiostl'avão que lhes competia; e por isso tomou-se o expediente de captivar os servicos remuneraveis com esta mercê, na qual bem qúe subsistisse ainda a razão primaria do auxilio á indigencia
com este fundamento se continuasse a não se exigirem as formalidades dos •regimentos das mercês,
não se dupl~cava a graça, pois a do meio· soldo entrava em linha de conta para se abater na pensão
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O Sn . CARNmno DE CA~rPos :-0 illustre deputado
ou tença conferida em remun~ração . Ora, i_sto não
offendia como se tem entendido, aos direitos dos diz, que a faz enda publica não é para esmolas ; eu
mais he'rdeiros do official; estes conservavão sem- não digo que se desp enda toda a faz enda publica em
pre o seu direito sah'o, porque a cornp~nsa_ção. re- esmolas; mas não posso concordar com a generalicabia sómente sobre a parte que tocana a vmva dade da proposição do illustre prcopinante, e a
pela sua meação; podia sim o th~sonro publico com considero contraria á natureza da sociedade civil,
o meio soldo ter dado mais á viuva, mas este ex- á humanidade e á religião que profe samos.
O contracto social é sinallagmatico; nós prescesso não desfalcava a porção dos filhos.
O decreto que acabamos de ouvir,_ passado á mãi tamos senriços ã sociedade, e della esperamos auxída supplicante, não está bem concebido, devêra ser lios; só uma doce r eciprocidade de bons omcios a
redigido des ta maneira:-flcando esta. mercê con- pódo manter; ella faltaria ás obrigações que tem
templada co·mo remuneração, para ser deduzida na con 1rahido com os seus membros, e se constituiria
que mostra.r pertencer-lhe pelos serm ços de seu {al- leonina, e depois de haver delles obtido erl'iços
lecido rnarido.-Dadas estas noções tratemos agora os deixasse perecerá mingoa, ou as suas familia .
A natureza não collocou debalde o sentimento
da pretenção da supplicante, filha_ da viuva agraciada; e considerada a sua suppltca segundo os da piedade nos nossos coraçõe ; a compaixão que
principias de jnstica, eu não posso deixar de con- tão vivamente penetra as nossas entranha <Í vista
cordar com os que' esta belece a commissão no seu da miscria e desgra ça dos nossos semelhante ,
é a expre são da lei, que nos impellc a ir cm seu
parecer.
.
. .
A supplicante não tem ngoroso direito ao que soccorro; é o grito da humanidade que reclama
se conferiu á sua mãi por benefi ce ncia, pois o não o auxilios que estiverem nas nossa pos_ibilidades.
Os homens não pode1u a brogar ou alterar por
haver- se verificado não muda a qualidade pessoal
Ja graça ; o direito legitimo de que se pó_dc valer é uas in titui ções as leis naturae. ; os devere que
o da remuneracão, no caso de lhe competa·; e para nos impõe a natureza como indivíduos, on ermostrar que lhe compete_de_ve habilitar-se, como vão-se lambem no co rpo moral, adquirem a maior
indica o parecer da comm1ssao, menos com o de- força e se co nstituem mais estri ctos pela maior cópia
cretamento, porque este não é preciso para se de meios para os executar.
Se a sociedade domestica não desampara a
obter a competente remuneração; é sómente um
meio para não correrem os annos da prescripção. qualqu er dos membros da sua familia, tambem a
Porém o que eu collijo do requerimento, é que a sociedad e civil, a grande familia, em quem todas
supplicante não pede remuneração, nem pretende a mais familias se tem fundido, não deve deixar
valer-se do direito estricto, requer sómente que lhe em desamparo os seus membros, muito mais
seja applicado o auxilio concedido á sua mãi, e que aquelles que lhe fizerão scn ·iços pres tantes . Arenão teve execucão, allegando achar-se nas mesmas ligião que felizmente professamos, fundada toda
circumstancias de pobreza, e ser filha de um ci- na ca ridade, ordena mui positivamente o auxilio da
dadão que fez seniços ao estado ; pois tamb~m pe_lo indigencia.
As nacões civilisadas não tem d sconhecido es ta
principio que expend1 da falta do monte pio era.o
igualmente attendidas as filhas solteuas sem se exi- obrigaçãô, promettendo em suas constituiçõe e -tagirem as habilitações do regimento das mercês; e belecimontos de benefic encia e caridade. A França,
sobre isto é que verdadeiramente deveria recahir o e especialmente a Inglaterra, muito se distingue
por estes beneficos azilos da desgraça e pobreza
parecer da commissão.
praza aos ceos que nós tivessemos já para as desO SR. ANDRADA MACHADO :-Eu quero fallar para pezas do nosso imperio a somma, a que monta anfulminar contra as idéas que vejo enunciar sobre fa- nualmente em Inglaterra a contribuição, ou imposto
zenda publica. Cuida-se que se podem dar esmolas
da fazenda publica, e eu ainda não encoutrei este dos pobres ! En não quero todavia que com emelhantes recursos se anime a ociosidade, nem se proprincipio em nenhum publicista.
mova a prodigalidade, ou ao menos se desa lente
Os impostos são destinados para as despezas da este espírito do ecomomia, que faz sollicito o homem
nação, para se pagara quem a serve; e quem não faz industrioso e prudente em accumular um peculio,
servicos não tem direito a pagamentos . Nõs não somos para fazer face aos acciden tes i o felizes e imprevisto
com Ô o Sr. rei de Portugal que dava esmolas a quem da vida.
queria, e como lhe parecia; isto já se acabou; a
A caridad e deve ser bem ordenada; della não
lei não manda dar esmolas a ninguem . Se conti- devem . resultar abusos o males á sociedade que a
nuassemos nessa pratica toda a gente pobre nos exercita; contra estes abusos é que se lovantão os
viria dizer-quero ser sustentallo pelo thesouro pu- bons publicistas e ecconomistas político : cortem-se,
blico.- Se o Sr. r ei D. João VI dava esmolas, ou ou previnão-se os abusos, empreguem-se com disse remunera9a serviços, que lhe não constavão pelos crição os actos de beneflcencia, mas não se diga
meios legaes, violava as leis em qualquer dos casos; que a fazenda publica não é para esmolas.
e nunca pelo meu voto se continuarâõ taes abusos,
Se muitos dos miseraveis indigentes devem a sua
ainda que viessem de tão grande autoridade; para desgraça á vícios, ?U á uma vida pouco regulada
acabar com os abusos é que nós estamos aqui reu- pela prudencia, muitos ha cuja infelicidade provém
nidos.
•
necessariamente da maneira com que se acha estaAs remunerações dão-se pelas maneiras e nos belicida a ordem social. Se as suas enfermidades,
termos prescriptos pelas leis; e não nos compete a sua pobreza são obras das instituições sociaes, o
despender da fazenda publica a favor deste ou da- estado lhes deve soccorros; muito mais n'uma
quelle individuo contra o que a lei manda. Estou nação_, co_mo ª. n~ssa, em que á excepção das casas
certo que os filhos tem direito a pedir a remune- da m1s~ricord!a rnsuffic1entes para todos, não ha
racão dos servicos dos pais ; o que digo é que não outras rnstituições caridosas, como montes pios
hãÔ de ser remunerados a titulo de esmola, mas hospicios de invalidos, e até mesmo dos que lhe~
pela forma que as leis determinão.
falta trabalho, para se poderem manter.
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E por ventura a pobreza em que deixa um militar da lei marcial: 3•, segundas leituras de projectos

a sua familia, não nasce da instituição social ? Póde e regimentos da assembléa.
'
elle economisar n'um tão mesquinho soldo, que
Levantou-se
a
sessão
ás
duas
horas
da
tarde
nem chega para a sua mantença? A sua vida, toda Manoel José de Souza França.
·
occupada no serviço activo do estado, lhe deixa
por ventura algum tempo disponível, para emprego
decente, d'onde lhe possa provir um peculio em
Sessão em t4 de Julho de t823 (')
soccorro da sua familia? Não certamente. Pois a
nação não de1'c ser surda aos clamores· das viuvas
PRESIDENCIA DO SR. CAMARA
e orphãos, que por terem seus maridos e pais servido ao estado, as deixarão em desamparo ~ PorRe~nidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
tanto não se des penda a faz enda publica em esmo- manha fez-se a .chamada, e acharão-se presentes 53
las, mas della venha tambem algum soccorro aos faHando por doentes os Srs. Rocha Franco, Ro~
infelizes.
dngu~s Velloso, Martins Bastos, Araujo Gondim
Se o estado não tem para estas despczas ; muito Fen:elt'a Barreto, Pa!ila e Mello, Pereira da Cunha;
bem : quem não tem para si, não pó de dar esmolas; Mananno Cavalcant1, e sem causa participada os
mas afilrmar-sc com tanta generalidade que o pro- Srs. Duarte Silva e Ribeiro de Andrada.
ducto das imposições cm um estado, aonde não ha
O Sr. presidente declarou aberta a sessão e lida
uma renda privativa para estes auxilias, nelles se a acta da antecedente foi approvada.
'
não póde emprega r, e que os soccorros forào indis<;>
Sr.
sec_retario.
~arneiro
de
Campos
leu
o secre tam ente empregados, porque se conferirão sem
precederem habililações na forma do regimento !l'urnte otnc10 do mm1stro de estado dos negocios da
das mcrcês ; não concordo. Se os impostos são mar- J ust1ça :
« lllm. e Exm. Sr.- Sua l\fagestade o Imperador
cados e de tinados para o serviço publico, é este um
erviço publico que deve ser supprido pelos im- sendo-lhe presente o aviso de V. Ex. de 30 do mez
postos, quando não ha outros estabelecimentos que prox1m• 1 passado, que acompanhou o requerimento
o deso nere deste encargo. A idéa de que estes ~e Ignacio Rodrigues e outros, que pretendem conauxílios se viola vão as !ois, nasce de se confundirem tmuar, pelo meio de revista, a causa de sua liberdade em que tem contendido com Agueda Caetana
omuneracõos com soccorros ou esmolas.
Já dei "a razão porque não se exigião as forma- sua pretendida senhora : Houve por bem mandai'·
lidades do regimento das mercês. Era uma medida exp_edir as convenientes ordens ao chanceller da
provisoria para supprir a falta do monte pio; tra- casa da s.upplicação que serve de regedor, pnra que
tava- e de o estabelecer, sem os defeitos reconhe- os. suppl1c~ntes fossem postos em poder da supcidos no de Portugal; aqui está presente um illustre phca_da ~te final sentença, assignando ella termo
deputado, que foi encarregado pelo ministerio de de nao dtspôr delles, de os não seviciar e de conorganisar um plano para es te estabelecimento : elle ceder-lhes os dias do estylo para tratarem da sua
satisfez á esta incumbencia, e outros mais planos causa, cujo proseguimento fez tambem recommenhouverão , que, se bem me recordo, farão remettidos dar ao zelo e caridade da mesa da Santa Casa da
ao con elho supremo militar; mas nenhum foi Misericordia: . O que de ordem do mesmo augusto
adaptado até agora, talvez por estas pretencões de senhor part1c1po a V. Ex. para levar ao conheciutopias, que 6 servem para embaracar tudo e n:iento da assembléa geral constituinte e legislat1va.
perpetuar os mal es que nos opprimem. ·
« Deus guarde a V. Ex.- Paço, em 11 de Julho
Não se propunha, torno a dizer, a remunerar ser- de 1823. - João Vieira de Carvalho. - Sr. José
vico , o fim era soccorrcr a miseria, mas nem por Joaquim Carneiro de Campos. " - Ficou a assemis "o este negocio se tratava sem a menor circums- bléa inteirada.
pcccão, como inculca o illustre preopinante: ajunDeclarou depois ter recebido do Sr. Ferreira
ta vá-se a fé de officio, que é o documento o mais
authentico e legal dos serviço de um militar; por Barreto a .participação de lhe c~ntinuar a falta de
clla e conhecia o tempo do serviço e se tinha nelle saude, pedmdo ao mesmo tempo a prorogacão da
procedido sem nota; informava-se do estado de sua licença por mais 20 dias. - Forão -lhe êoncepobreza em que e achava a familia, e até, se esta didos.
O Sr. presidente disse que estava á porta do salão
residia nas provincias era ouvido o respectivo goo Sr. deputado pela província de Goyaz, Silvestre
vernador.
PorLanto havia o que é bastante para se co- Alves da Silva, e sendo introduzido na fórcna do
prestou o juramento e tomou assento no
nhecer, se erão pobres e se pertencião a quem real- costume,
congresso.
mente havia set·vido sem nota; e ainda que se
Passando-se á ordem do dia, entrou em discussão
captivassem os S'lrviços, como ultimamente se praticava, não se exigião mais habilitações, não só o art. 12 do projecto dos governos provinciaes
porque estas devião ter lugar quando effectiva- sobre o qual já ficára na sessão antecedente Yen~
mente se pedisse a remuneração, como lambem cida a l • parte da emenda do Sr. Andrada Maporque são tão dispendiosas, que exigil-as de pessoas chado, e como nenhum dos Srs. depvtados pedisse
pobres, que pedem um subsidio para se alimen- a palavra para foliar sobre a 2•, o Sr. presidente a
tarem, seria o mes mo que recuzar-lh'o e deixai-as pôz á votação e foi igualmente approvada.
Propoz mais se os conselheiros dos governos
desamparadas.
provinciaes serião responsaveis pelas suas delibe
Julgou-se a materia discutida, e posto o parecer rações om conselho na fórma das emendas ou addC
á votação, foi approvado.
O Sr. presidente assignou :para ordem do dia: 1°,
(*) Nesta sessão escreveu um só fachigrapho e
o projecto dos goYernos provmciaes : 2, 0 o projecto por mui pouco tempo.
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tamentos dos Srs. Henriques de Rezende e Arouche appr?vação do Imperador; e _quanto. ás o~tras deRendon. Venceu-se que sim.
termmaç~es do conselho, serao obr~gatorias emSe uio-se o art. 13 com as respectivas emendas guan~o na? forem revogad.as e se ~·ªº oppuzere~
dos §rs. Andrada Machado, Pereira da Cunha, , as ~eis existentes. - Andrnda e Silva. >> - Foi
.
Rocha Franco, Paula e Mello, e França. (Veja-se a !apmada.
J
O SR ..HENRIQUES DE REzENDE:-;;- Creio que será
sessão de 20 de Junho.)
o SR. ANDRADA E SILVA: -Peço a palavra para. necessano. que s~ m~d~ .~º §_ 4 ~o art. 13 a
dd't mento que julgo necessario fazer ao! palav~a c!i'i_dar parap10pm, .porque dizendo-se q~e
lê
~ u:IB
i tá
discus•ão
' é attnbmçao do conselho ctudar que se estabeleçao
ar ·
que es em
· - ·
camaras, póde o conselho entender que fica auto« ADDITA!IENTO
risado para creal-as, até porque o nobre autor do
projecto dizendo no § 10- cuidar em promover o
« Accrescentar ao n. 9: - e a colonisação de es- bom tratamento dos escravos - autorisa-o para
t.rangeiros.
elfectivamente fazêl-o, e quando quer que o con« ·Promover a laboração das minas e. o .estabe- selho só represente, usa do termo propôr. Além
lecimento de fabricas mineraes nas provmcias me- disto tambem proponho que na emenda do Sr. Antalliferas. -Andrada e Silva. » - Foi apoiado.
drada e Silva se diga que as despezas extraordina0 SR. AROUCHE RENDON: - Sr. presidente, sou rias serão approvadas pela a.ssembléa e .não pelo
do mesmo parecer do illustre deputad? o Sr: An- / I~perador, como a emenda diz; porque isto se!ia
drada e Silva, não só porque são muito obvias as deixar uma por~a .aberta_ para o poder exec_utivo
materias que ello offerece como additamento, mas metter a seu a~b1tno a ~ao .n?s cofres .da ':1açao, o
tambem porque o meu parecer em geral é que as que é contrario aos pnncip1os const1tuc10nae~ e
províncias dependão menos da côrte ; devemos tambem po~qu~ ~sta é a marcha q~e se tem seg~1do
arredar de nós o antigo systema de chamar tudo á desde o pr!nc1p10 e qu~ é de due1to que se siga.
côrte, de fazer as províncias dependerem d~lla Eu mando a mesa a segumte
ainda em negocios minimos, do que resultava t.irar
« EMENDA
dos seus lares os provincianos a grandes distancias,
cba,,mar a rlg__ue~ á · côrte e empobre.~er as pro« Proponho que no art. 4° se mude a palavra
rinc1as; resultava isto crescer a capital e defi- cuidar em a palavra propor á asseinbléa. E na
nharem-se as províncias ; era por isto que Portugal emenda do Sr. Andrada e Silva, que as despezas
era um monstro, porque tinha uma cabeça despro- extraordinarias sejão approvadas pela assembléa :
porcionada a seu corpo.
salva a redacção. »-Foi apoiada.
·Portanto voto por aquellas attribuições e otrereço
O SR. FRANÇA: - Parece-me haver uma grande
mais outro additamento, scilicet, que especifica- falta na enumeração que fazemos das attribuições
mente seja da obrigação d.o governo abrir novas dos conselhos das províncias, e vem a ser a divisão
estradas que forem necessanas e conservar as que das terras devolutas entre os indivíduos da classe
existem; porque, Sr. presidente, ainda que pareça agricultora. As leis porque nos temos regido até o
que este dever está ligado com_ a obrigaçã? ~e pro- prese~te. conferiüo ~ jurisdição competente para
mover o commercio, o qual nao póde eXJstlr sem esta d1v1são aos antigos governadores das mesmas
estradas, comtudo ellas são tão necessarias que eu provincias; ficando as snas datas dependentes de
proponho que expressamente seja um dever do confirmação, que se lhes dava pela mesa do desempresidente e seu conselho. Todos sabemos que as bargo do paço.
provincias ceutraes sem bons caminhos nada podem
Cessando porém agora com a extincção tios ditos
exportar, e que por conseguinte ficão imp~didas as governadores o exercicio desta particular jurisfontes de sua riqueza que toda nasce da agricultura. dição, que aliás é de summa necessidade, pois que
Eu mando á mesa a minha
o aproveitamento das terras incultas e dilatacão da
nossa lavoura é o ramo qu,e presentemenl e nos faz
«EMENDA
ricos e opulentos; entendo que é indispensavel
« Art. 13 § 5. 0 Que nas attribuições encarre- providenciar, para que se não interrompa a corgadas aos governos provinciaes se especifique o renteza das concessões ao dito respeito ; e como ao
cuidado de promover a abertura de melhores es- conselho das províncias temos attribuido o entender
tradas e conservacão das existentes.-Arouche. '' - em negocios de publica prosperidade, cuido que
Foi apoiada.
•
tambem lhe podemos accumular a divisão das terras
O SR. ANDRADE LIMA offereceu tambem a seguinte devolutas por meio de cartas de sesmarias passadas
segundo a legislação existente : offerecerei portanto
« EMENDA
ao art. 13 o segumte
« O conselho terá á sua disposição, para desemC( ADDITAMENTO
penho das suas funcções a oitava parte do rendi« Entre as attribuicões do conselho se deve asmento total .da pl'ovincia.
« ·Paço da a!'fembléa, 14 de Julho de 1823.- An- signar «-a ooncessãÔ das sesmarias ou divisão das
terras entre a classe agricultora, incumbindo ao
drade Lima. i> - Foi apoiada.
presidente os despachos preparatorios para a conO SR. ANDRADA E SILVA pediu novamenle a pa- cessão das mesmas sesmarias.- França. >> - Foi
lavra e ·offereceu esta segunda
apoiado.
O SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE offereceu lambem
<C EMENDA
a seguinte
« N. 14. do art. 13.- Determinar por fim as
« EMENDA
déspezas extraordinarias\ não •sendo porém estas
determinações postas em execução sem prévia
cc Dar parte á assembléa dos excessos de auto-
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rida de e abusos de j urisdicção e dos successos ex-traordinarios na provincia.- A lbibquerque. » - Foi
apoiada.
Suscitou-se a questão se conviria dar aos presidentes em conselho a autoridaue de conceder sesmarias posto que no proj ecto se não foliasse desta
attribuição.
O SR . Anouc1rn REN!DON pediu a palavra o disse :
- Se eu julgar do es tado de todas as provin cias
pela minha, posso aflhmar que convém por ora
suspender a con cessão de §g§.l.narias. Em S. Paulo,
Sr. presid ente, tem-se concedido tantas sesmarias
e com tanta fa cilidade quo t em produzido grandes
mal es, taes são: 1°, acharem-se muitas terras sem
cultura alguma, sendo preciso aos lavradores pobres
fu gir do povoado para o sertão a lavrarem terras
maninhas . Isto é um mal, porque nos convém ter
mai perto dos portos de mar a lavourn, e não a
tão grande distancia que só serve para o sustento
de seu don o não tendo a quem vender o seu excedente ; 2°, concederem-se aos qu e pedem terrenos
já co ncedid os a outros, sem primeiro os julgar devolutos, e sobretud o com tanta incer teza e confusão
que nenhuma sesmaria se póde medir e demarcar
em muitos letigios com os dilferentes confinantes.
Portanto é o meu parecer qu e se declare que a
attribui cão de conceder sesmarias pertence aos
governo·s provinciaes, mas qu e interinamente ficão
inhibid os de as conceder emquanto se não publicar
uma lei regulamentar sobre a materia.
O Sn. PRESID ENT E: - A discussão es tá adiada·
pela hora; amanhã se continuará .
O Sn. AnA UJO LIMA: - Sr. presidente : eu julgo
qu e seria co nveniente continuar a disc ussão nesta
parte da materia ; porque do contrario r esultará o
que vemos acontecer ordinariamente nos assumptos de que temos aqui tratado, isto é, adjan_do-se de
uns dias para os outros, faz- se a dlscussao mterpoladamente, escapa uma lembrança por qu e não houve
tempo de a ex pender, e accumulão-se muitas vezes
emendas por se ter perdido no dia seguinte o fi o da
disc ussão; portanto sou de voto que co ncluamos
es ta materia hoje, fi cando para amanhã o tratar-se ,
na primeira hor a, do projecto da lei marcial a
que devíamos agora passar, segundo a ordem do
dia.
O Sn. A NDRADA E S1LVA: - Eu opponho-me não
só por es tar dado pa ra a ordem do dia o projecto
da lei marcial, mas porque sobre elle já tanto se
tem fallado que pouco mais restará do qu e decidir
se passa ou não á 2• .discussão, e por. isso o tempo
que ainda nos resta basta para concluirmos a 1ª,
em que já estamos ha duas sessões, propondo-se
duyidas no que é claro e não admitte debate, e fa~
zendo-se assim as discussões eternas.
O Sn. ALENCAR:-0 que eu peço, Sr. presidente,
é que se decida se continúa, ou não, a discussão,
porque temos muito qu e fazer.
O Sn. ANDRADA MACHADO: - Em verdade é preciso que a assembléa decida; alguns Srs. deputados
querem fallar; e portanto ou continue a discussão,
ou fique adiada.
O Sn. PRESIDENTE propoz se continuava a discussão do projecto dos governos provinciaes; e decidiu-se
que sim.
O Sn. VERGUEIRO pedio a palavra e mandou á
mesa a seguinte

«
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E~IENDA

« Proponho 1.• Que se suspendão as datas de

sesmarias.
« 2. 0 Que a commissão de agricultura proponha
um projecto de lei sobre as terras publicas contendo
providencias para o preterito e regras fixas para o
futuro . - Vergueiro. »
Depois de algum debate, julgou- se que a emenda
do Sr. Vergueiro era propriamente uma indicacão,
e que devia como tal ficar reservada para em tempo
opportuno se tomar em consideração.
A este t empo compareceu na sala o Sr. Ribeiro
de Andrada e tomou o seu assento .
.T ulgando-se sufficientemente discutida a materia,
propoz o Sr . presidente á votação a emenda que o
autor do projecto substituira ao artigo original; e
approvou-se a doutrina da emenda até ao § 3°,
accrescentando-se á palavra - prizões - as seguintes - casas de correcção e trabalho.
Propoz o § 4° e ven cen-se substituindo-se na
redaccão ao verbo cuidar o verbo propôr conforme
a emênda do Sr. Henriques de Rezende.
O § 5° venceu-se com o additamento do Sr. Arouche.
O 6° venceu-se sem emenda.
O 7° como estava redigido.
O 8° venceu-se acrescentando-se da emenda do
Sr. Almeida e Albuquerque a parte que diz - e dos
successos extraordinarios da província.
O 9° venceu-se com o additamento do Sr. Andrada
e Silva que diz- e a colonisação dos estra_n geiros;
- e com o outro paragrapho do mesmo add1tamento
qL1e diz - promover a laboração das minas e o
estab el ecimento de fabricas mineraes nas províncias
metalliferas.
O 10° foi approvado.
O 11° venceu-se accrescentando-se-vindo as
contas ao conselho fi scalisadas pelo corregedor da
comarca r espectiva.
O 12° ven ceu-se emendado do seguinte modoque o conflicto de jurisdicção qu e houver entre o
presidenLe da província e outra .qualquer autoridade,
seja decidido pela relação do d1stricto ..
O 13° vencP.u-se como estava r ed1"1do.
O 14° conforme a emenda do S'r. Andrada e
Silva na redacção.
Propoz então:
A emenda do Sr. Henriques de Rezend e : foi regeitada.
A do Sr. Andrade e Lima: foi approvada.
A do Sr. Pei:.eira da Cunha: julgou-se prejudicada_
A do Sr. Franca: foi regeitada.
A do Sr. Rochâ Franco: foi approvada na 2•parte
que trata da suspensão do commandante militar
quando inste a causa publica .
•
A do Sr. Paula e Mello: foi regeitada sómente
pela r edacção; e corno se julgasse digna de votação
parte da sua doutrina, o Sr. Andrada Machado a
redigio nos termos seguintes :
« Attender ás queixas que houverem contra os
fun ccionarios publicos, mórmente quanto á liberdade
da imprensa e segurança pessoal, e remette-las ao
Iro perador informando-as; presidindo o vice- presidente no caso de serem as queixas contra o
presidente. - O deputado Antonio Carlos Ribeiro
d'Andrada. »-Foi apoiada.
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Sobre ella fallarão alguns Srs. deputados; e o
Sr. Araujo Lima propoz que se accre~centasse o
seguinte-determrnando-lhes o cumpnmento das
leis.
Posta á votacão a emenda do Sr. Andrada Machado foi approvada; e o additamento do Sr. Araujo
Lima regeitado.
Terminada a discussão, pedio a palavra o Sr secretario Carneiro de Campos para lêr o segumte
boletim do cirurgião assistente de Sua Mages lade o
Imperador.
Sua 7\Iagestade Imperial passou com melhora progressiva, desde sabbado até ao dia de hoje, dormindo
bem e todas as fun ccõcs em estado natural. H.enovou-~e hontem o apparelho, e achamos não só a
parte bem figurada, estando os extremos osseo em
processo unitivo adiantado, como lambem os lugares correspondentes ás fracturas menos tensos e
menos dolorosos: tudo coincide com a facilidade, com
que Sua Magestade Imperial já executa certos movimentos. - Paço da imperial quinta da Boa Vista ,
14 de Julho (14° dia de molestia) de 1823 :-0 ciruraião da imperial camara, e assistente a Sua
Magestade o lmpern dor: - Domú1gos Ribeiro dos
G1ii11w.rães Peixoto.

Foi ouvido com muito especial agrado.
O Sr. presidente assignou para a ordem do dia:
1. 0 A continuação da l • discussão do projeclo da
lei marcial : 2. 0 O projecto sobre os governos pro:vinciaes: 3. 0 Segundas leituras de propostas.
Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde.-llfa-noel
José de Souza França, secretario .
Sessão em i5 de Jullio de i.823

PRESIDENCIA DO SR. CAMARA
Reunidos os Sr. deputados pelas 10 horas da manhã, fez-se a chamada, e acharão-se presentes 59,
faltando p,or doentes os Srs. Gomide, Rodrigues
Velloso, Martins Bastos, Ferreira Barreto e Silveira
Mendonça.
O Sr. presidente declarou aberta a sessão, e lida
a acta da antecedente foi approvada ,
Vierão á mesa e forão lidas as seguintes declarações de voto, que se mandarão inserir na
acta.
l.• cc Declaro que na sessão de hontem votei para
que não passasse o coro.llario 13 do art. 13 r.elativo
á suspensão dos magistrados pelos presidentes
das províncias. Paco da assembléa, 15 de Julho de
1823. - O deputado Fernandes Pinheiro.»
2.ª cc Declaro que na sessão de hontem votei con"
tra a suspensão do chefe da força armada pelo
conselho pro'vincial. O deputad~ Antonio Carlos
· Ribeiro d'Andrada-Andrada e Silva-O deputado
Costa Aguiar. »

3.ª cc Declaro que votei contra a suspensão dos
governadores d'armas pelo presidente em conselho ;
e igualmente contra a autoridade dada ao conselho
de applicar a oitava parte das rendas da província
aos melhoramentos della.- Ribeiro d'Andrada. »
Por não haver expediente passou-se á ordem do
dia, isto é, ao projecto da lei marcial. (Veja-se a
sessão de 1° de Julho.)
O SR. RIBEIRO DE ANDRADA : - Eu tinha deter -

minado não foliar sobre es ta materia; mas ouvi na
discussão passada certos princípios que podem illudir incautos, e julgo que seria responsavel a meus
constituintes se não procurasse mostrar a futilidade
de taes argumentos. Ouvi hontem taxar esta augusta assembléa de fazer uma lei injusta e baL"bara ;
mas todos os legisladores sabios procurão prevenir
os crimes; e quando se trata de tomar cautelas contra os designios dos inimigos, tendo -se para isso
solidos fundamentos não sei que se mereca o titulo
de injusto e deshumano; o nobre depC1tado que
assim criminou a assembléa não reparou que as
circurnsta ncias cm que nos achamo pedem remedio
oillcaz o immcdiato, o quo não vamos fazei', adaptando o projecto, se não o mesmo qu o nosso
inimigos pretendem fazer contra nós. O decreto das
CO!"LO§. do Lisboa, fulminado co ntra es adesgraçada
jlrovi ncia que está, pela ua cega CL"cdulidade, soffrendo inauditas violencias e calamidades, d clara
rebeldes as nossas briosas povoacões, e communicalhes penas julgando-as em conspiração !
Eu não sei qual será o perfldo e malvado cidadão
que intentarã illudir nossas tropas para nos sujeitarmos ao jugo, dos os que por tantos tempos nos
agrilhoárão; mas se o houver, brasileiro 1 nào vos
deixeis enganar por estratagemas estudados, e falsos pretextos que vos levarião á ultima ruina, á
perda da nossa independcncia. Nenhum homem de
brio se curva ao seu adversario enfurecido para
receber delle os golpes que lhe quizcr dar cm vez
de lhe resistir; nen huma nação atacada, e que pode
repellir o seu inimigo, se lhe apresenta submissa e
tt·anquilla para o receber em .eu territorio. Confesso, Sr. presidente, que é para mim incomprehensivel como se entende que não devemos empregar
Lodos os meios de defeza quando se tramão con pirações contra nós, quando se tenta lançar por
terra o magesloso edificio da nossa emancipação!
Ha de o governo de Portugal ser aulhorisado para
nos persef?nir e insultar, sem attenção a nossos
sagrados direitos, e havemos estupidamente offr r
seus ultraj es e aggressões sem usar dos meios que
todas as nações admittem em iguaes circumstancias !
Eu não posso descobrir uma só razào solida que
justifique similhante procedimento. Disse um nobre
deputado que se approvassemos a primeira parte
do projecto, dirião os nossos inimigos que a no sa
independencia não era effeito da vontade unanime
dos povos, mas sim de uma faccão; eu não duvido
que elles o digão; mas não cre.io que isto destrua
as razões que temos para pór em pratica as medidas
estabelecidas na l• parte do projecto. Sem ellas
nada faremos ............... .
Não sei, á vista disto, como ha quem diga que
não é urgente a sua materia; eu a julgo urgentíssima; julgo que ainda não appareceu nesta assembléa
um projecto cuja materia fosse tão recommendavel,
nem que o approva-la fosse de tanto interesse ao
Brasil. O primeiro cuidado de uma nacão é a sua
existencia; e devemos lembrar-nos que· emquanto
estamos a debater razões pro e contra, perdemos
talvez o melhor tempo de o pôr em execução ; e
depois de nada valem nem desc ulpas nem arrependimentos.
O Sn. FERNAl\'DES PINHEIRO :-Membro da commissão especial, encarregada de formar este projecto
de lei, julgo de meu dever entrar tambern com o
meu pequeno contingente em sua defeza.
Antes de encetar a materia, releve-sr-me huma
simples declaração: quando se ellegeu esta com-
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missão para tomar com urgencia em considera~ão
o objecto da mensagem de Sua Mages tade Imperial,
que acabava de ex por-s~ neste salão, eu me~mo
estive para fazer a moçao de q:ue o momen.to im mediato era o menos propno para deliberar;
agitados como estarião os animos com a recordação
e ressentimento das injustiças dos nossos adversarios, cheg uei a recear a reaccão ; attesto porém com
satisfacão, a commissão foI hum campo neutro,
cada membro se esmerou em equilibrar a justiça
com a humanidade, era por todus applaudido aquello
que lem brava e apresentava um artigo mais doce
cm opposição a outro mais duro e cruel do decreto
das demagogicas côrtcs de Lisboa: e é este projecto
formado na calma das paixões, que alguns illustres
membros taxão de intempestivo, injusto, barbaro e
impolitico't é para mim huma prova mais do quanto
é difficil uniformar as idéas dos homens, ainda
sobre a mais evidente razão.
Pas o ao assumpto ; para convencerem de intempestivo es te projecto até o artigo 8° era preciso
que comccassom por demonstrar ser impossível,
pelos menos difficil de verificar-se, a h.ypot.hese do
artigo 1°, mas tão longe de o provarem, mfellzmente
já o experim entam.o , ~ando . as duas .P.rovinci_'.1-S
primogenilas da 111dependcncia Bras11ica forao
abafadas e aterradas por facções desorganisadoras,
por um estranho delírio, á ponto que darão serios
cuidados aos amigos da sagrada causa: o que urna
vez aconteceu, é possível ainda succeder, tanto
mais quanto nesto mesmo recinto se tem declamado,
que em varias provincias do imperio ainda pullulão
partidos e desconfianças, e nós sabemos que o solo
Brasilico não o tá de todo purgado de peçenhentos
r~tis, que esprnitão occurencias favoraveis para
levantar o collo ; ora d-ª.-llOssibilidade de acontecerem sublevações, nasce a necessidade de legislar
e precaver.
E' necossario; porque o legislador não deve esperar que os factos criminosos aconteção, deve
antes preveni-los . Não nos illudamos, senhores, é
um erro comparar a conducta das nações com a dos
particulare ; um particular póde sacrificar suas
do con flanca por grandeza d'alma, as nações devem
correr á pre1·cnir o perigo em razão composta do
gráo d'apparcncia cio ~na! : atrever- c-ha alguei;i á
negar agora e te perigo, que tantas vezes aqm se
tem exagerado ?
.
Tem sido um do a1·gumentos favontos - nossos
inimittos ao long cuidaráõ que as províncias do
impe~io não adherem voluntariamente, mas por
força; - uossos inimigos ão mal intencionados,
mas não são ignorantes; elles sabem que nós uzamo de um direito, que nos é permittido, e em que
concordão os publicistas os mais moderados : a severidade é util emquanto as dissensõ es tem o
caracter de rebellião, o que a sublevação começa,
porque declinando em insurreição, outra, é então a
linha de condlicta.
E' inj u to, e barbaro.; para .ser de algum ~ezo. semelhanto asserção, sena preciso mostrar pnmeiro,
que não estamos cm guerra aberta com Portugal,
que as cortes dessa nação não tinhã~ pu.blicado ~ma
lei marcial com extencão ao terntono deste imperio e que no incontêstavel direito de represalia
se retorquia co.m ex~essos deshumanos, para _?S
quaes ninguem e autorizado; a s1~ples.com~araçao
entre o · artigos de uma e outra lei fara cahu essas
imputações.
Ultimamente farei uma breve reflexão ao ar-
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gumento que ouvi ao meu anti90 collega o Sr. Vergueiro - tudo que obra;inos e supervacaneo, Portugal reconhece a impotencia de dominar o Brasil,
é um mysterio que nos tem revellado o general Saldanha, e outras pessoas de credito-e por isso deve
o Brasil recolher-se á um silencio, que elles inculcaráõ, não como indicativo do desprezo, mas
como effeito do estupor proprio dos llotas, que
tremião perante os duros lacedemonios, ou como
os romanos, que impunhão aos servos á vista dos
azourragues ?
Embora se diga que da parte de Portugal são arrancos de um moribundo, que pernêa, não tolhamos
os brios de uma grande nação, cheia do sentimento
da sua dignidade, e do seu poder.
Se comtudo pela debilidade do meu talento não
cousegui mostrar qt1e este projecto não é intempestivo, injusto, impolitico, e que portanto deve
passar á segunda discussão, appello para os meus
illustres collegas da commissão, qu e pela superioridade das suas luzes evidenciaráõ o que não fiz
mais que esboçar.
O SR. IlEKRIQUES DE R.EzEl'.'iDE ; - Quando na
sessão de sabbado pedi a palavra, foi para mostrar,
ao illustre deputado que a isto me havia provocado,
que votando por este projecto dei as minhas razões.
ão serião ellas mui bem desenvo lvidas, mas decidir do seu merecimento é da competencia da assembléa.
Agora porém não quero tomar o tempo com repeticões das mesmas cousas: vou fallar em outro
sentido, e remetto o nobre deputado para o Diario
da Assembléa; lá verá se eu expendi rasões, ou não.
Sr. presidente tenho muito pensado sobre este projecto, e com effeito tenho achado uma notavel differença entre elle, e o das côrtes de Lisboa. Esta
di[erença tem fornecido um, em verdade, bem forte
argumento aos senhores que o tem combatido : e
vem a ser, que os portuguezes decretarão sobre
factos reaes, e existentes, e nós bimos decretar sobre
hypothese.
Para com os portuguezes ha com effeito povos
revoltados, porque assim nos julgão ; para nós não
os ha, e nem é provavel que haja; porque brazileiros uma vez eparados de Portugal, jámais se
lhe tornaráõ a unir.
E' porém certo, que os portuguezes legislárão
contra povos que se tem unido a nós ; nós legislaremos contra povos que se tem unido a elles :
eis aqui, quanto a meu ver, a verdadeira represalia.
Agora me lembra Sr. presidente, que quando os
americanos do orte declararão a sua independencia, os inglezes tratarão como rebeldes ; mas os
americanos os tratarão tambem da mesma fórma, e
por este meio os obrigarão a tratar como prisioneiros de guerra aos americanos, que lhes cahião nas
mãos .
•
Está-me parecendo que este projecto assim enunciado não passará talvez ; e quando passe hirá
causar grandes sustos : mas estou firme, que a represalia é necessaria; porque tanto peccaremos por
excesso de severidade, como por excesso de filantropia. Eu não gosto de ser filantropo a torto, e a
direito ; mas tambem não quero hir de encontro á
opinião geral.
As commissões militares são mui odiosas, ellas
estão em execração ; por isso fiz uma emenda aos
tres primeiros artigos, a ver se este projecto toma
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uma face menos odiosa. Talvez será temeridade
querer eu tornear _um projecto organisado p_or _tão
illustres como aballsados membros da comm1ssao;
e até mesmo parecerá a minha emenda como lá
dizem, peior do que o soneto ; mas emfim julguei
dever proro-la. E' a seguinte:
« Art. .0 Todas as cidades, ou povoacões,fazendo
causa commum com Portugal, que forem tomadas á
forca de armas pelas tropas brazileiras, serão tratadâs pela mesma fórma, porque o forem pelos portuguezes, em cumprimento da lei de 21 de Março do
corrente anno das córtes de Lisboa, as que tem
adherido á sagrada causa da nossa independencia.
« Art. 2. 0 Sendo necessario, haYerá uma commissão militar, etc .
« Art. 3. 0 Todos os portuguezes em qualquer
parte nascidos, que forem apanhados com armas na
mão, ou de qualquer outra fórma, praticando actos
contra a nossa independencia, para sujeilar-nos a
Porl ugal, serão executados pela mesma fórma,
porque o forem os nossos por elles apanhados.
" Supprimão-se todos os mais artigos desde o 5°,
inclusive até o 8° tambem inclusive, ficando os outros
em seu vigor para serem discutidos.- Henriques

de Rezende

ii.

Ora dir-se-ha: pois havemos d-1 assim tratar a
cidádaos, que não são nossos, e contra o direito das
gentes?
E eu direi: pois assim hão de nossos inimigos
tratar a cidadãos, que lhes não pertencem, e contra
o direito das gentes, pois que nós nos temos solemnemente declarado nação á parte?
Deixar-nos-hemos massacrar impunemente á
roda dos altares como os machabeos, só porque lhes
era prohibido comba ter no Sabbado?
Veremos de sangue frio talhar n ossos campos,
queimar nossas povoações, e arruinar tudo que é
nosso 'I
Veremos, como succedeu aos pobres Peruvianos,
mandar de mimo ao general inimigo cestos cheios
de orelhas brasileiras , dando com isso aso aos inimigos de um lado, e aos nossos concidadãos justos
motivos de queixas, e reclamações?
Sr. presidente! é mui bello ver em pintura um
monstro enfurecido perseguir, para massacrar, a
razão e a innocencia, e ella pacifica e moderada
fugir defendendo apenas a propria vida; mas na
pratica não é nem pó de ser assim. E' preciso exigir
de nossos inimigos, como dizem, dentem pm dente.
Elles nos reputão selvagens, e dizem que a paixão
dominante dos selvagens é a vinganca: focamo-los
pois tremer da nossa justa vinganÇa e do nosso
resentimento.
O Sn. ANDRADA E SILVA: - Sr. presidente, ainda
que falto de talentos de orador, levanto outra -ve-z a
voz para combater as razões com que se tem contrariado a dou~rina deste projecto. O amor que
tenho á minha patria, o grito da minha consciencia,
e a honra de cidadão brasil eiro, me instão para que
defenda o projecto como util, e fundado em principios indubitaveis do direito, contra os que tem
insinuado que em vez de bens produzirá males. A
)ei de represaliaijusta, e tão antiga como omun'ao,
.Em todos õstempos, em todas as nacões se tem
praticado represalias ; talvez não haja Üma só que
não tenha feito uso desta medida.
E seremos só nós injustos adoptando por necessidade este recurso, de que lançamos mão para defeza e segurança da nossa liberdade, e no qual ainda

a commissão foi mais humana do que os legisladores portuguezes? Eu creio Sr. presidente que
antes aviltariamos a nação se não empregassemos
os meios que nos competem para sustentação dos
seus direitos; e ella nos pediria contas de cada goLLa
de sangue brasileiro que se derramasse por não
termos tomado as cautelas convenientes menoscabando o brio nacional. Eu não vejo que esta lei
tenha por fim se não prevenir erros e crimes; ella
adverte os incautos para que não caião nasciladas dos que desejão a nossa ruína, e assusta os
perversos com a certeza do castigo; mórmente
esses malvados de Portugal que só cogi tão fazer-nos
desgraçados, sem, por dementes, se lembrar rn que
tanto dependem deste paiz. E ai nda ha quem
chame a isto despotismo 'I
Se este projecto e funda se em princípios despoticos, cu o regeitaria sem hesitar: José J3onifacio nunca dobrou o joelho ao despoti mo. Quando
iàl o de malvados de Portugal, não comprehondo
todos os portuguezes; eu não tenho idéas tão acanhadas ; brasileiro é para Inim todo o homem que
segue a nossa causa, Lodo o que jurou a nossa independencia. No curto tempo do meu ministerio todo
o homem de merecimento e de virtude, quer nascido no Brazil quer na Europa, foi por mim empregado, nunca me regulei por outros princípios.
l\'las, tornando á materia, se são justos e admittidos
geralmente os fundamentos da lei, se ella é nas circumstancias actuaes uma medida adequada, quem
é que p6de contraria-la, quem póde denomina-la
iníqua e barbara ?
Eu creio que só póde desapprova-la a ignorancia
ou. a maldade. Estou certo que neste reino ninguem
de má fé envenena esta lei ; os meus illustres collegas dizem, como eu, o que a sua consciencia lhes
dieta ; porém como se tem düo que esta medida
póde desagradar eu vou ver se descubro, de todos
os partidos em que se acha dividi~o o Brasil, qual é
o que póde levar a mal este proJecto, e con ideralo injusto.
São duas as principaes divisões, a saber - Não
Sepamtistas e Separatistas. Os primeiros são os
inimigos da independ~ncia, estes fanaticos, chamados vulgarmente pes de ch umb o que ainda uspirão_ pelas cebolas do Egypto, e d~stes e cusado é
tratar para este flm. Os segundos são os sectarios da
indep.endencia ~o Brasil, e que querem que elle figure como naçao li vre. Porém e tes Separatistas
ainda se subdividem em quatro classes : l a, õS que
querem a s~para ção, mas n~o a liberdade, pois refeJem o antigo__governo, e sao chamados co rcundas :
2•, os ~epuôhcanos, a que chamarei prog nosticos;
est_es uao pódem leva r á _paciencia que o Braril não
qu~zesse por voto . unamm_e s ~r republica, e pre fensse a monarchrn constlluc10nal · este partido é
hoj e miseravel e abandonado por todb o homem sensato: 3ã;"õs monarcbicos-constitucionaes estesfitão
suas vistas na felicidad~ do Estado ; -dão querem
demo~racias nem despotismo ; querem liberdade,
mas ibe~dade bem entendida, e .com estabilfcla e :
este partido fórma a maioria da nação : 4• os federa~tas º~-- bispos sem_ P!1Pª, a que e~ tambem
chamar8! os 1!'1conpreh~ns1_ye1s; estes que não querem
ser monarcb1co-const1tuc1onaes, que não pódem ser
corcundas e que não querem ser republicanos de
uma só republica, querem um governo monstruoso ;
um ·centro de poder nominal, e cada província 1!
uma pe~ena republica, para serém nellas chefes
a solutos, cõrcundas despoticos.
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Posto isto vejamos agora a qual des tes pattidos
póde ser esta lei desagradavel, Aos corcundas não
porque esses qnerem tudo á excepção da união com
Portugal, pelo espirito democratico que alli reina, e
que elles não pódem solfrer. Aos republicanos
tambem não, porque o que elles querem é fazer
do imperio uma só republica, mas não com
Portugal. Será aos monarchico-constitucionaes?
Igualmente não ; porque esses são verdadeiros
amigos do Brazil. Logo os que não gostão do projecto pertencem á 4• classe, aos do partido dos
bispos sem papa, e para mim incomprehensiveis ;
mas como este numero é mui pequeno, seg ue-se que
ellc é agradavcl á maioria da nação, como justo e
indisponsavel nas circurnstancias em que nos achamos. Posto isto julgo desnecessario combater argumentos, e voto a favor da lei .
O Sn. ALENCAR: -A assernbléa presenciou que
o nobre preopinante começou por dizer que combateria os argumentos offerecidos contra o projecto;
mas tambem acaba de ver que elle não atacou razões ; dividio a nação em partidos, e fez entrar naquelle que lhe pareceu a mim e aos outros que tem
combatido o projccto. Eu requeiro que assembléa
declare se é permittido neste lugar enunciar semelhantes idéas.
O Sn. ÁNDRADA E SILVA :-Eu disse que só podia
contrariar·se a lei por maldade ou ignorancia; mas
não disse que o illustre deputado pertencia a um
dos partidos; por consequencia calumniou-me, e eu
o chamo á ordem.
O SR. VERGUEIRO:-Eusempreexpendo as minhas
opiniões n esta assembléa com a imparcialidade
que me caracterisa; mas vejo que se tem confundido
as mmhas fallas e l!Ue se me attribuem pensamentos
que não tive, e por isso sou obrigado a faz er .diiclarações para que se não. alterem as minhas idéas.
Affirmou um honrado membro que eu dissera que
a lei de represalia era injusta e barbara mas eu
não proferi uma só palavra de semelhante asserção;
sómente disseque não tinha lugar o projecto attentas
as nossas circnmstancias actuaes, porque as côrtes
de Lisboa applicavão a sua lei a províncias que
estavão em conspiração, e nós ás que não conspiravão contra a nossa causa. (Aqui fallou da provincúi de S. Paulo; mas não se entendeu o tachygrapho.)
As que estão ainda desunidas é porque não podem
com a força inimiga; mas por vontade propria não
o julgo possível.
·
Eis-aqui as rasões porque disse qu~ era injusto
o projecto consideradas as nossas circumstancias;
e confesso que ainda penso o mesmo porque os
argumentos contrarios não me tem convencido.
Diz-se que por esta lei se previnem crimes; eu não
o vejo ; porque os crimes de rebellião ja teem na
legislação que nos rege o seu lugar proprio, e as
penas correspondentes; a unica differença que lhe
noto é no processo, · que segundo esta lei, por
demasiadamente summario faz tremer a innocencia,
principalment~, co_mo já dis.se, tendo p~r julg!ldore~
homens que nao sao propnos para 3mzes. Eu sei
que a lei deve previnir os delictos ; mas eu quero
que os previna pelos meios ordinarios; nunca votarei
sem custo pelos extraordinarios: as circumstancias
em que estes podem ser permittidos são outras ;
nas actuat!s bastão as leis que já temos. Como já
expuz em outra occasião extensamente as mais
rasões em que me fundo, a ellas me refiro, para as
não repetir. Eu só me levantei para que se não
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desse ao meu discurso a intelligencia que lhe de11
o nobre deputado a quem agora respondi.
. O SR. FERNANDES PINHEIRO: - Peço a palavra
simplesmente para explicar: O nobre preopinante
quando não uzasse da propria palavra-supervacaneo-, usou de equivalente, superfluo, inutil,
d'onde a conclusão era identica, que por ora não
deveriamos avançar passos sobre este assumpw;
isso é o que eu não qup,ro, que uma nacão, abundante
de vigor, e de recursos, emmudeça, qÚando Portugal
troveja, não se podendo ainda esquecer cla passada
dominacão.
EmqÚanto ao facto historico, que me contesta,
blazonando de defensor da honra da sua província,
se eu visse que, ainda de longe offuscava sua antiga
reputação, não tocaria um successo, no qual só
tive em vista deduzir a illação, que alli onde assentava a maior confiança no meio do povo o mais
docil do mundo, rebentou imprevistamente um
vulcão de faccões; existencia desta a annunciárão
sem contradiÇão os periodicos do tempo, e até se
colhe dos successos posteriores, procedimento de
devassa, viagem rapida do príncipe regente, misões
etc. quaesquer que fossem os incitamentos para essa
facção, nos quaes não entro. Não receio emfim
disputar-lhe a palma, e protestar que o illustre
membro não é de certo mais zeloso pela reputacão,
nem mais grato á província de S. Paulo, á qual aiém
do berço, devo a honra incomparavel de elleger-me
seu r epresentante para as côrtes de Portugal, e '
de reeleger-me para a assembléa constituinte
brasileira.

l

O SR. CARNEIRO DE CAlli'OS :-Sr. presidente:
Não erd da minha intenção fallar na primeira
discussão deste projecto de lei, por não presumir
qu e considerado elle em a sua generalidade, fosse
tão debatido; reservava-me para quando se tratasse
de cada um dos seus artigos expender largamente
as razões, que me obrigarão a não concordar com
os meus illustres col\egas, membros desta commissão especial, sobre a disposição do ari. 5. 0 , que
sugeita á uma fórma extraordinaria de processo
os cabeças de rebellião, ainda quando não for em
achados com as armas na mão, porque então eu
não via tão clara e convincente a prova contra o
autor do crime, para sem risco de se sacrificar a
innocencia podermos presCindir das formulas ordinarias; mas como se pretenda inculcar este projecto
de barbaro, injusto, e impolitico, cumpre que et1
como membro desta commissão manifeste perante
esta augusta assembléa, e á face da Nação que me
conduzi pelos princípios de justiça, e que sei respeitar
os direitos do cidadão, sem embargo de sustentar os
oito artigos, que propriamente formão a lei marcial,
que tem sido tão combatida.
Sr. presidente : Para se refutar qualquer proposição, não basta offerecer contra ella princípios
geraes, é além disto indispensavel qu~ se mostre a
relação contradictoriq dos princípios que se allegão
com a materia da proposição que se quer combater:
ora parece que os illustres deputados, que tem
combatido os oito artigos deste projecto, se esquecerão desta regra tão geral, e tão absoluta em
dialectica.
Os honrados membros de quem fallo, nada mais
fizerão do qne produzir princípios geraes, oppostos
ás leis, c]lamadas de excepção, e deixarão de mostrar
que na generalidade destes princípios se comprehendia tambem esta lei marcial, nas circumstancias
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que é proposta; o que era essencialmente preciso
para terem força .os argumentos que contra ella
dirigem. Sr. presidente: Eu, os meus collegas,
membros da commissão, e todos nós que temos a
inapreciavel honra de sermos orgão da naÇão,
estamos bem convencidos do quanto são anti-constitucionaes e monstruosas as leis de excepção, quando
a machina do estado roda tão se~ura em o seu eixo,
que nenhum receio ha que_ se perturbe a regul.arida~e
do seu movimento: entao semelhantes leis, nao
sendo nascidas do sagrado deYer da salvação da
patria são desnecessarias e atrozes, e a nenhum
outro fim se destinão, senão a armar a tirannia de
um instrumento poderoso para as suas malvadas
vinganças; pois para se sacrificar a innocenci~, . é
preciso despresar a garantias da segurança md1 vidual e arredar os olhos do fi ol da balança tia justiça.
l Tal foi o fim dessas detestaveis com111issões, de que
farão victimas Montagu, Marechal de l\larillac,
Duque de la Valeta, e o_utros infelizes.
Estas comm1ssões erao criadas para executarem
proscripções já decretadas, verdadeiros assassinios,
corados com a formalidade qe sentenças, concebidas
E1 inspiradas pelos tirannos, ~ prof~ridas j)Or
ambiciosos e senís aduladores, escolhidos muito
de proposito como azados para darem fiel conta da
malvada encommenda, qne se lhe encarregava :
juizes tão puros como esses indignos senadore
romanos, que não só confirmavão as pro cripçõe
de Tiberfo, mas até se constituiào infames delatores
para conseguirem as b.oas graças de Sejano. Ora
nada disto se póde apphcar a lei marcial, que se
propõe, nem pelo tempo e cric ~mstan cias extraordinarias, em que deve ter exec uçao, nem pela forma
da organisação das commissõ:s, e seu destino
indeterminado, quanto aos mdIY1duos, que por ellas
hão de ser julgad os .
Em tempos criticas, em que se não pôde contar
com a segurança publica, e_ID1.ando a patria abraça
em u seu seio inimig9s fementidos que se cobrem
Cõ m o nome de fi111os, não nos devemos reger com
uma especie de fanatismo por principias gera s, que
ponhão em perigo a liberdade publica. Estes principias devem ser inviolaveis em te~po~ serenos e
bonancosos, então as formalidades JUd1 ciaes, qu e
garantem a justiça, e fazem inabalavel a segurança
individual, devem ser g uardadas com um religio o
acatamento: Quando porém a seguran ça individual
se vê encontrada com a publica, são as garantias da
patria, que devemos com preferencia a tudo mui
vigorosamenLe sustentar.
Portanto neste co nflicto se devem relaxar essas
formalidades do processo . E' esta uma excepção
inheren te á sua observancia; pois a conservação
do estado é a primeira das leis, á qual todas as leis
positivas e todos os direitos positivos devem ceder.
- Salus populi suprema lex esto-e n es te ponLo
de vista é que deve ser apreciada esta lei marcial.
Apezar da rseveridade deste principio, o mais
constitucional em todos os governos do mundo, e
para todos os publicistas, a commissão procedeu
nesta materia com a maior circumspcção, e conduzida por um espírito de rectidão, não podendo por
uma parte deixar de r econhecer o respeito que
merecem as garantias pessoaes, e não devendo por
outra parte avaliar em tão pouco o perigo da segurança publica que deixasse de o acautelar, procurou
quanto foi possível conciliar estes dous importantes
artigos e com este intuito se apartou dos rigorosos
princípios da r epresalia, a que tinhamas o mais

bem fundado direito, e restringia a disposição da
lei aos cabeças de reb ellião, e aos que fossem apanhados exec utando-a com as armas na mão, na
intelligencia de que com estes nenhum perigo
OCL~OiTe por falta da observancia das formalidades
ordinarias do processo para verificação da existencia
do crime e da pessoa que o praticou, tinhamas nes te
caso o corpo de delicto formado no uso da arma
em acto de rebellião, e nem era precisa prova
artificial para apparecer
ser co nven cido o róo,
quando era apanhado em flagrante.
A'vista disto parece ·á a todos que bem pouco
quadrão á es te proje to as qualificações do barbara
e injusto que lhe assacão. eremo por ventura
barbaras e injustos se tratarmos os partidistas da
tirannia e escravidão , como s tratão os partidista.
da nossa independencia? Nüo o. tratamos nós com
mais humanidade e ju tica ·1 Confronte-se es te nosso
projecto com a lei das cõi·tes de PorL ugal; e obrariamos nós com abedoria se deixasscmo de
formar-lhe uma contramina? !\las, diz- e, cm
Portugal tinha já anebentado a rebellião, e todas a
nossas províncias estão unidas e abracão com
enthusiasmo a nossa santa cauza; se aºs côrtes
estenderão ao Brasil as disposições da sua lei, foi
porque jã o con ideravão rebellado, e será impolitica
uma lei que .indica a pouca confiança que nós
temos na fid eltdade e firm eza dos povo , nosso
concidadãos .
E' verdade, Srs., que as nossas provín cias, qu e
tem abraçado a causa da independen cia des te ]mperio, se achão felizmento reunidas e decididas a não
sotrrer mais o domínio Portuguez: ós temos disto
um exemplo b em deci ivo no desenvolvimento do
mais heroico patriotismo sustentado com os maiores
sacrificios pelos meus dignos patricios, os bahianos.
Porém a povoação dellas é homogenea? 1ão se
compõe ella de muitos europeos, que chorão ainda
pelas cebolas do Egypto, e por um impul o cego do
amor do ninho, tudo quanto ha em Portugal e de
lá vem, é sempre melhor? Não desejão es tes no
fundo dos seus co rações qu e a roda de ande? Ignora
isto Portugal? Poderá elle olhar com indifTerença
para tão grande perda e sofüe-la-ha com resignação?
Não nos illudamos, Portugal deve es tar convencido
qu e nada póde pela força das suas armas, e por
isso recorrerá á intriga, pondo cm execução a
macbiavellica maxima - divide ct impera. Neste
mesmo augusto recinto e tem muitas vezes denunciado as odiosas tramas que contra nós se estão urdindo. Sejamos pois cautelosos, não es tamos em revolução , ~ind~ não está montada a machina do governo
e estao amda encerrados na urna dos destinos o
azares porque temos de passar.
Não esper emos que venha o mal, para então 0
acautelarmos, previnamos todos aquelles que prudentemente recearmos como provaveis, supposta
a ordem natu~~l das. co usas .. A lei promulgada
d e p01~ da reb el}iao teria o defeito de exigir maior
sevend.ade. Nao me pers uado que esta providencia
produzirá nos povos o desgosto que se nos inculca.
Nós não designamos provincia alguma, a medida é
geral. S? os m~l vados se des15ostão das leis que
acautellao os cnmes; o bom cidadão folga com os
embaraços que se oppõe aos delictos, por que
n e~les descobre nova~ g~rantia~ da sua eg uran ça
e liberdade, e as provmcias mUltO estimarão que se
promova a conservação da tranquilidade que felizrnen te desfructão. Se taes figuradas queixas houverem
deverão ser recebidas com tanta consideração, como
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as do varão probo, que se representasse offendido Brasi~. Com~udo tambem .não posso approvar todo
na sua honra, só porque ha leis contra ladrões e o proJecto ; Julgo que precisa ser alterado de modo
assassinos. Portanto voto que passe este proj ecto á que se manifeste mais claramente que nós só quesegunda discussão .
remos usar do direito de represalia de que nos
O Sn. ÁNDRADA MACHADO: - (Ha um longo dis- obrigão a lançar mão os nossos inimigos. Levado
curso no tachygrapho, mas não é possível ligar duas destes principias offereço a seg11inte
proposições .)
« EMENDA
O Sn. Cnuz GouvÊA: -Sr. presidente: Eu já
«
Primo
:
Que
se
supprimão os oito primeiros
disso que votava contra o projecto, porque não posso
approvar os oito primeiros artigos. Eu sigo a opinião paragraphos e que o nono tome o lugar de primeiro.
<< Secundo: Que a doutrina do § 9° se amplie,
do celebro IJenjamim Constant , publicista muito legislando
do modo seguinte:
.
elogiado pelos ma is illustros deputados desta assemA assembléa etc.
bléa, porque sigo sempre a justiça e nunca a arbit rariedade. Toda a criação de tribunal extraordinario,
« § 1. 0 Todas as pessoas de qualquer dignidade,
diz o referido publicista, toda a suspensão ou ou empr.ego , que puzerem e~ execução em alguma
abreviação do formulas são actos inconstitucionaes das provmc1as do Brasli a lei das côrtes de Lisboa
e puníveis. Sr. presidente 1 as formulas dos pro- de 21 de Março do presente anno, aliciando os
cesso ou são necessarias ou não ; se não são ne- povos para fazerem causa commum com Portugal,
cessarias podem dispensar-se em todos os processos ou obrigando -os por força de armas a se rebellarem,
e se são necessarias, em nenhuns se devem dispensar contra a independencia, e união do imperio serão
e muito menos no presente caso. Com semelhante considerados réos de rebellião e sentenciados em
lei abre-se não digo uma porta, mas um abysmo commissão militar.
« § 2. 0 Todas as pessoas que nomearem as compara ruína da nossa patria.
O Sr. Andrade e Silva disse que não queria missões militares ordenadas no § 2° da mesma lei
razões methaphysicas, mas sim a linguagem da e aquelles que sentenciarem, impozerem as penas ~
xperiencia; pois eu digo que esta nos faz vêr subditos deste imperio serão igualmente co nsideMarco Antonio, Maximiliano Isidoro, Robespierre rados, e julgados na fórma do§ 1°.
e outros muitos, começando suas tyrannias por
« § 3. 0 Os juízes, ou quaesquer autoridades, que
pequenos abusos ; a historia de todos os tempos cumprirem a dila lei nas partes que manda arremaabona a minha opinião opposta ao estabelecimento tar bens de subditos deste imperio para as despezas
de comm i sões militares e de tribunaes extraordi- da t.ropa portugneza em operações, são responnarios, que se desvião das formulas que a lei pres- saveis por · seus bens a todos os damnos causados
creve. Eu quizera que os illustres preopinantes, pelas arrematações, e serão além disto condemnaque são de parecer contrario, se lembrassem do dos a degredo por cinco annos para lugares remotos.
procedimento dos nossos vizinhos americanos do
« § 4.0 Os bens dos réos comprehendidos nos§§
norte e que reparassem que regulando sempre as 1° e 2° serão sequestrados, e arrematados para insuas accões pela justiça, humanidade e moderação, demnisação das despezas feitas na guerra a que Porganhárii'o com a pratica destas virtudes a opinião tugal tem injustamente provocado a nacão bra•
geral e conseguirão estabelecer um admiravel go- zileira.
verno. Pedirei agora ao illustre deputado o Sr. Car« Segue-se o§ 10, que toma.rã a numeracão de 5° .
neiro de Campos, já que explicou o seu celebre Paco da assembléa, 15 de Julho de 1823.-0 deJury , que mo explique o que quer dizer estar a putado, Rodrigiies de Carvalho .
sorte do Brasil ainda na urna dos destinos. Por
O SR. CosTA BARROS: - Sr. presidente, vejo-me
ventura terá de apparecer entre nós algum Marco obrigado
a fallar em publico, ao que não estoureSilla ou outro semelhante tigre, sedento de sangue, almente acostumado,
e a fati ar sobre uma materia
que deseje acabar de um só golpe o genero hu- já porfiadamente debatida ; direi comtudo o que
mano!
entender.
Sr. pre idenle, deixemos preocupa ções ; o que
Antes porém de entrar nella seja-me licito dizer
quer todo o Brasi.l e\ a ~o n sti tui ção .que lhe foi pro- gue
noto com surpreza ataques de palavras de uns
mettida; e ó mais fac1l, como diz Mr. De Pradt, Srs. deputados com outros, respondendo-se com
arrancar-se uma estrella do firmamento do que o sarcasmos ãs razões com que cada um sustenta como
espírito constitucional uma vez plantado no coração
a sua opinião ; e porque me julgo contado no
do hom em. O que eu acho indispensavel para con- .Póde
numero dos literattos miseraveis peco desde já aos
solidar o systema proclamado é a observancia exacta ~ais
illustrados queirão disfarçar os d°efeitos do meu
e constante do que ordena a justiça, e quem pr.o- discurso.
fessa estes princípios não póde admitir os 01to
Eµ preciso ainda~ lição ; e tenho pezar que a
artigos do proj ecto, contra os quaes sempre votarei. minha provincia se lembrasse de mim para sustentar
O SR. RODRIGUES DE CARVALHO :-Sr. presidente, os seus direitos; mas visto que aqui estou, e com '
eu tenho ouvido dizer a alguns illustres deputados disposição para aprender, espero • que os meus
que o projecto é inteiramente desnecessario; que mestres me convencão com docilidade : não quero
as nossas circumstancias não exigem semelhante liçôes com vituperios.
providencia, e que esta lei só serviria de excitar - sr. Presidente: todos os imperios tem necessidesconfianças nas proYincias de. q.ue o gov~rno não dade -de represen lação para se fazerem temer dos
fórma bom conceito do seu espmto. Eu nao posso seus inimigos: esta anda sempre na razão das suas
concordar com esta opinião porque não vejo que as forças phizica e moral; e estas dependem da união
províncias possão levar a mal que esta assembléa, de todas as partes do Estado.
encarregada de promover por todos os modos a sua
Post? isto,. tuEoJ> que te~der a unfr as provincias
felicidade, faça uma lei para prevenir a organisação deste 1mpeno augmentara a sua representacão
-O.e facções oppostas á causa da independe'ncia do e nos fará respeitar dos nossos inimigos, e tudo o
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que levar a descon:fianca aos povos, desgostando-os
do governo, promoverá. a desunião de que resultará
fraqueza e impossibilidade de nos defendermos.
E' preciso, Sr. presidente, que as provincias estejão unidas com a metropole, e com a assembléa;
que os povos confiem no imperador, e o imperador
nos p0vos, destruindo-se qualquer destas confianças,
tudo se desorganisa. ~or esta lei eu vejo espalharse pelas provincias um terror geral, e o justo receio
de ver por taes medidas repetido por toda a parte o
que tem acontecido no 'llió aéJaneiro. Cidadãos
benemeritos forão representados na opinião pu. blica como homens criminosos, e perturbadores da
ordem estabelecida, e depois do longo prazo de
cinco mezes de prisão forão sentenciados na relação e julgados innocentes.
Quem pensaria que nem a sabedoria dos magistrados nem a presença de Sua Mqgestade podena
evitar estes males! Com tudo o cidadão foi oppri. mido, prejudicado, e apenas tem, para consolar-se
dos damnos e tribulações que sofirera, o testemunho da sua consciencia.
Eis aqui o que eu não quizera ver renovado entre
os meus concidadãos, e que segmamente verei se o
projecto passar em toda a sua extensão. Ninguem,
Sr. presidente, tem mais odio do que eu aos adversarios da causa do Brazil ; não os julgo dignos da mais
pequena contemplação; mas bastão para os puniras
leis existentes. As disposições do projecto irão accender nas provincias as facçõ es que se querem
prevenir, e as desgraças se multiplicarão ; no nosso
estado actual considero extemporaneas estas medidas, e só proprias para amotinar as províncias
quando seguramente nenhuma por sua vontade se
unirá jamais a Portugal.
.
Além disto, torno a dizer a propria experiencia
me faz tremer das consequencias desastrosas de se
sahir, . para julgar os homens, dos meios ordinarios.
Tenho pois por dever meu pedir a esta augusta assembléa que tome em seria consideração este negocio, para que se não adoptem, sem n ecessidade,
medidas de que podem resultar desgraças de mui
serias consequencias. Digo o que a minha consciencia me dieta; e se não defendo melhor a minha
opinião é porque me faltão forças, e o uso de fallar
· neste respeitavel congresso; mas sempre concluirei que nunca por m eu voto passaráõ os oito primeiros artigos deste projecto.
O Sa. DIAS: - Eu creio que nas circumstancias
em que nos achamos devemos cuidar de oppor
força contra força, e por isso não approvo as medidas do projecto, que as províncias não merecem.
Aqui se tem procurado mostrar que existem motivos
de recear que o Brasil possa retrogradar da marcha
que começou; e eu tenho isto por um absurdo. Sr.
presidente: o Brasil é firme, e se a constituição
for organizada pelos princípios que a nação t em
inculcado, não é possível que os povos atropellem
os seus direit1Js, e renunciem á sua liberdade para
se unirem ao velho Portugal ; é loucura suppor que
elles se desviaráõ da carreira que tem tomado ;
ninguem é capaz de o conseguir.
Mas :figuremos que ha algum infame que ousa
atraicoar o seu paiz, elle será rigorosamente punido ·pelas leis existentes. Eu não digo que não são
precisas medidas contra os nossos inimigos ; mas
como quem tem mais força é que vence, entendo
qne os meios de que devemos tratar são - dinheiro
e gente - porque com isto é que se faz a guerra.
Portanto voto que o projecto não passe á 2• dis-

cussão. Nós sempre havemos de vencer ; escusado é
fazer leis que aterrem as províncias, e que são directamente oppostas á liberdade constitucional, em
cujo favor sempre foliarei.
O Sn. AnoucHE RENDON: - A ma teria, Sr. presidente, está bastantemente discutida; o que eu
vou dizer agora talvez pareça fóra da ordem, mas é
para destruir o principal argumento com que se
tem combatido este projecto. Allega-se com o terrorismo que elle causará, mas ignoro-o porque verdadeiro.
Eu não me assusto com elle, nem os meus ;
e até posso affumar que para os da minha
província será indiITerente. Tem-se argumentado
que é um projecto de lei barbaro e tyranno, porque
manda julgar por militares. Sr. presidente, os mi- '
litares são cidadàos como os outros ; o terem al_guma vez combatido pela patria não os faz menos
humanos .
O filho familia bem edu cado é chamado ás
armas ; sua rnãi o veste e o anima a ser valente, a
investir a brexa debaixo de todo o fogo por amor da
patria ; elle parte, mala os inimigos ao tes qu e es tes
o matem ; e volta cheio de gloria. A este defensor da
patria será licito chamar barbaro, e affirmar como
aqui se disse em outra sessão, e hoje se repetio, que
elle vem com as mãos banhadas em sangue humano
assignar sentenças de morte co ntra seus concidadãos.
Tristes tempos, Sr. presidente, em qu e assim se
honrão os militares? I sto é tão injusto que a diaria
experiencia nos mostra o contrario. Se aos militares
da 1ª linha se tirasse o privilegio de foro, elles tomarião isso por uma degradacão ;. e os milicianos
estimão mais o privilegio do ioro do que todos os
outros que lhes são concedidos. ·Logo é porque os
seus juízes não são sanguinarios. Em realidade os
militares tambem são humanos, pensão, e sabem a
lei natural, e com prudencia consultão.
. E'.u tenho visto muitos conselhos de guerra, e ass1st1do a outros, e confesso que sempre vi a humanidade vencer tudo. Portanto parece-me qu e o
allegado terror é panico, e que o projecto deve passar
á 2ª discussão.
O Sn. FnANÇA: - Este projecto de lei deve ser
consider~do em duas relações : a 1ª respeita ao que
decretarao as côrtes de Portugal nos momentos criti_cos. de sup_primirem uma revolução das suas provmcias contmentaes, e se fez posteriormente extensivo ás nossas pro vincias do Brasil: a 2• respeita a economia do nosso governo interno, q_uando
occorrão semelhantes conjuncturas políticas. (.luanto
á 1ª parte não !fie parece J'!lOtivo bastante para se
ordenar esta le1 o procedimento que tiverão as
côrtes de Portugal, fazendo transcendente ás nossas
provi?cias, _que ellas ai?da ~eputão parte integrante
d_o remo umdo, UD?a lei, CUJa sancção teve por moLlvo sómente reduZIT á ordem ns alteracões dos povos '
do seu verdadeiro territorio.
•
O motivo de mrezalia, que lenho ouvido aqui
!azer va}er ne.sta hypothese, para se admiLLir o proJeCto nao existe absolutamente : ou antes é uma
falsa apparencia de razão sómente com que se abona
o projecto.
O que ~o caso se dá é J!ma escandalosa imit~ão
do procedimento _qu~ tiverão as côrtes de Portugal
com as suas provmcias revoltadas, estando aliás as
nossas como estão pacificas, e adherentes ao systema
do governo, que geralmente se tem abraçado. Porém
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que as côrtes de Portugal não llzerão para o Brazil
a lei a que nos r eferimos, é manifesto do processo
da mesma lei: ella foi motivada pela urgencia de se
acudir com remedio prompto e decisivo á explosão
de um volcão politico, cuja cratéra principiava a
fum egar nas suas provincias, e ameaçava do tiro das
suas lavas o coração do reino.
As côrtes de Portugal pois não legislavão para o
Brasil com as ameaças de um decreto que era filh o
do momento, e d'outras circumstan cias mui extranhas da causa da independencia do Brazil.
O deputad o Luiz Paulin o porém que era membro
d'aquelle con gresso por parte da província da Bahia,
querendo que aproveitasse aos seus conlerraneos a
parle benefl ca do mesmo decreto, fez em 24 de
Mar ço uma indicação ao dito respeito, attenta a luta
em que se achavão os bahianos contra as tropas
de Portugal, que occuparão a sua capital. Discutiose a materia e afln alve nceu- se, que se generalizasse
o decreto ã todas as pro víncias que o congresso havia co mo partes imegran tes do reino unido.
Mas ainda quando intencão houvera das côrtes
de P ortugal, em tratar as "nossas provincias militarmente pelo citado decreto; não vejo eu que
houvesse condigna represalia ao dito respeito, senão
em trata rmos lambem militarmente as provincias
do mesmo Portugal, se algumas lhe estivessem
adherentes, a que toda via o Brasil pretendesse ter o
direito de accessão : mas tratarmos nós mesmos as
nossas mesmas provín cias, adherentes, amigas, pacificas, co nstituintes e compromitentes como se
achão, pela mesma identica maneira com qu e Portugal ameaça as suas revoltada5, é politica que não
entendo.
Passarei pois a tratar da 2• relação do mesmo
projecto emquanto respeita á economia do nosso
, govern o. Diz-se que a lei não olha para as províncias no estado em que se achão de sua pacifica
adherencia, mas para o estado em que porventura
se possão achar de fu turo. Bem: logo a lei é inulil
por ora; porque fal tão as circumstancias em que
cumpre que ella seja talhada. Mas no momento da
urgencia me dirão não é que se ha de fazer a lei;
e eu digo que semelhantes leis só em momento de
urgencia, e nimia urgencia é que tem lugar; porque
"é um desvio das leis criminaes em que se attende a
uma circumstancia extrordinaria, a uma excepcão
que as mesmas leis criminaes não supposerão, nem
podião suppor.
Senhores, nós abundamos de leis criminaes a
t odos os respeitos e provera a Deus não houvessem
t antas, nem tão inhumanas como algumas são. Por
falta de leis não hão de ficar impunes os cidadãos
:brasileiros refractarios do novo pacto social, em que
s e tem empenhado a nação. E' ociosa, é impolitica ,Portanto a lei que ora se nos propõe ella só
s ervira para nos fazer um mal, que é perdermos a
justa confiança que devem ter as provincias nos
seus representantes que enviarão á este congresso
para as constituir, e não para as ameaçar; para as
honrar de uma justa confiança de seu inalteravel
patriotismo, e não para as injuriar com a presumpção de crimes políticos, que se não podem nunca
esperar de brasileiros, que espontaneamente e ã uma
voz se propoem constituir em novo systema de governo. Voto portanto contra o projecto como ocioso
e impolitico que me parece.
O SR. ÁRAUJO LIMA pediu a palavra e mandou á
mesa a seguinte
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«. Adopto as emendas do Sr. deputado João Antomo de Carvalho com as limitações seguintes :
cc ~ 1. 0 A's palavras - serão considerados reos
de rehellião e sentenceados em commissão militar substituão-se estas- serão considerados reos de rebellião, e sentenceados como taes.
« § 2. 0 As palavras-serão igualmente considerados e julgados na forma do§ 1° - serão entendidas
na forma do paragrafo antecedente-Arawjo Lima. »
O Sn. MAIA :-Como tive a honra de ser nomeado
membro da illuslre commissão lambem devo dar
razão, porque annui ao seu parecer na organisacão
do proj ecto, em que nada considero de injusto, · ou
de impo!itico.
Propõe-se esta lei em contraposicão a outra
dimanada do governo portuguez, do governo de uma
nação inimiga,_ a quem ~ preciso mostrar, que
sobre os c1dadaos brasileiros só pode legislar o
governo do Brasil.
Estou bem persuadido de que os bons brasileiros
se não uniráõ mais á causa de PortugaL mas nem
por isso devo deixar de admittir, que possão haver
alguns degenerados, em que tenha poder a ambição, e o interesse para se deixarem levar contra a
nação, de que fazem parte ; e que por isso é indis~
pensa vel. pass~r o projecto, para que, contendo-os,
possa o 1mper10 sustentar-se, e progredir na altitude, que tem tomado. Além disto, havendo ainda
~a s provincias, como . temos. reconhecido, muita
1gnorancia, e sendo assim fac1l, que mal intencionados possão seduzir uma, ou outra povoacão, é
necessario esta lei a pôr os povos em cautella, e
prevenidos contra taes seduccões.
. .Tem alguns illustres depútados arguido a lei de
rnJ usta, porque abandona os cidadãos e os põe fóra
da protecção das leis ordinarias ; mas devemos
advertir, que não é a lei, nos casos porque é feita
que abandona os cidadãos, são elles mesmos, que s~
abandonão, quando revoltados contra a patria,
atacando a existencia polilica do imperio, renuncião
voluntariamente todos os direitos que tinhão a ser
considerados como filhos, e declarão que mais não
querem pertencer-lhe, nem aproveitar os seus
beneficios; e que em tal caso se não legisla para
cidadãos, e sim para inimigos, e não se destroem
as garantias, porque nenhumas tem promettido, nem
deve prestar o imperio aos que contrarião a sua
causa.
Tambem me não posso persuadir de que esta lei
introd.uza desconfiança nas provincias, que tem
adhendo ao systema actual, e tem proclamado o
imperio do Brasil, e a sua independencia; porque,
se elles estão de boa fé, dispostos a sustentar a
causa, não as assustão, nem fazem desconfiar, disposições, que com ellas se não entendem; e antes
pelo contrario nestas mesmas disposicões acharáõ
apoio para contarem com a sua con~ervação postos
a salvo de algumas depravadas intenções contrarias
ã causa que seguem: e se estão de má fé, nós é que
devemos desconfiar, e pôr os meios, que obstem aos
effeitos del!a.
Julgo portanto que o projecto é digno de passar á
segunda discussão.
Julgou-se afinal a ma teria discutida; e propondo
o Sr. presidente se a assembléa dava por concluida
a lª discussão, decidiu-se que sim.
O Sn, DIA;;: -Parece-me que deve propor-se o
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pr'ojecto dividido em duas partes para se resolver se
passa cada uma dellas á 2ª discussão .
O SR. CARNEIRO DA CuNHA: - O Regimento não
permitte a divisão ; mas a assembléa póde revogar
o regimento .
O SR. ALENCAR: - Deve propor-se primeiro se
passa a materia toda· do projecto, e se não passar
então se proporá cada uma das partes .
O SR. ARAUJO LmA: - Temos nova discussão; e
alguns senhores tem já fallado 7 vezes . Proponha
V. Ex. como lhe parecer bem.
O SR. CARNEIRO DA CuNuA: - Eu creio que basta
que esta augusta assembléa decida se o proj ecto
passa á 2• discussão ; pois como ha de ser novamente discutido, debatendo-se artigo por artigo, os
que não passarão ficão despresados; e assim procedemos na fórma do regimento.
O SR.-PRESIDENTE propoz a divisão do projecto.Não passou.
'
Alguns senhores requererão a vo tação nominal,
mas não se tomou em consideração .
Propoz então o Sr. presidente se o projecto passava a 2ª discussão .- Venceu-se que sim.
O SR. ARAUJO LmA requereu a impressão das
emendas; e decidiu-se que devião ser lidas na
sessão seguinte para se ver se erão ou não apoiadas,
pois s~m o serem não podião imprimjr-se, na fórma
do regimento.
O SR. RIBEIRO DE REzENDE pediu licencn para ler,
não obstante ter já dado a hora, um"parecer da
commissão de poderes, e sendo-lhe concedida leu o
seguinte
« PARECER
« A commissão de poderes examinando o diploma do Sr. José Alves do Couto Saraiva, deputado pela provincia de MinasGeraes, e confrontandocom a acta geral, o acha legal e conforme com o
decreto de 3 de Junho de 1822 e instruccões de 19
do mesmo mez e anno . E' pois de parêcer que o
mesmo deputado venha tomar o seu assento nesta
assembléa. Paço da assem biéa, 14 de Julho de 1823.
-Estevão Ribeiro de Rezende-Manoel Jacintho
Nogueira da Gama. - Antonio Carlos Ribeiro de
Andrada biachado e Silva. »- Foi approvado.
O SR. SECRETARIO CARNEIRO DE CAMPOS leu tambem
o seguinte boletim do cirurgião da imperial camara, assistente á Sua Magestade o Imperador.
« As melhoras de Sua Magestade Imperial continuão em marcha gradual, e nada de extraordinario
tenho a expender. Paço da Imperial Quinta da Boa
Vista, 15 de J u!ho (15° dia de molestia ) 1823. O
cirurgião da imperial camara e assistente a Sua
Magestade o Imperador.- Domingos Ribeiro dos
Guimarães Pei{ff;)to ».
Foi ou vida esta noticia com muito especial agrado.
O SR. PRESIDENTE assignou para a ordem do dia:
~ 0 o projecto dos ~ovemos J!rovinciaes : 2° o proJecto da çonfirmaçao das leis que tem regido o
Brazil : 3° segundas leituras de propostas.
Levantou-se a sessão ás 2 horas e meia da tarde.
- Manoel José de Souza França, secretario.
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Pl\ESIDENCIA DO SR. CAn!ARA
Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da manhã, fez-se a chamada, e acharão-se presentes 56,
faltando por doentes os Srs. Xavier do Carvalho
Bispo eapellão-mór, Ferreira Barreto, Andrada ~
Silva, Alencar, llocha, Silveira Mendonça e Ribeiro
do Andrada.
O Sn. PRESIDENTE declarou ·aberta a sessão e
'
lida a acla da antecedente foi approvada.
Veio á mesa a seguinte declaração de voto.
« D ecl~ro que na ~essão d.e hont.em vol ei que não
passasse a 2• d1scussao o proJecto sobre a lei marcial.
- 16 de Julho de 1823.-Alencar.-Carneiro da C1inha.-Forluna. »-Mandou-se inserir na acta.
O R. ECllETAlllO CARNEmo DE CAftlPOS !ou o seguinte officio do ministro de Estado do negocios
da justiça :
·
« Illm. e Exm. Sr.-Sua Magostade o Imperador
atlendendo ás razões expostas por !\larcos Thomaz
de Oliveira no requerimento incluso, me ordena o
faça r metter a V. Ex. com a informacão lambem
junta do chanceller da casa da upplicaÇão que serve
de regedor, a que mandou proceder, para que faz~ndo V. Ex . .Pr es~nte tudo á assembléa geral con t1tumte e leg1slat1va, a mesma assem bi éa tome a
pre.tenção do supplicante na consideração que julgar
de JUst1ça.
« Deus guarde a V. Ex. Paco, em 14 de Julho de
1823.-Caetano Pinto de Mi1·anda Montenegro.Sr. José Jo aquim Ccirneii'o de Campos.»
« INFOlll\lAÇÃO DO CHA 'CELLER AO l\llNISTRÔ DA JUSTIÇA
« Illm. e Exm. Sr.-Pretende Marcos Thomaz de
Oliveira que S. M. o Imperador haja por bem q11e
co ntinue a causa contra elle movida pelo actuul deputado á assembléa constituinte e legislativa do Imperio do Brazü pelo prejuízo que da suspensão do
progresso da mesma causa se lhe segue ou que se
remetla o seu requerimento á dila ass~mbléa para
se~ contemplado e. decidido. A uspensão foi por
mim. decretada. em .JUSla observancia do regimento
mten~o e J!l'OV1sono da assembl éa, cap. 12 art. 179,
que diz assLm.-Emquanto durarem as sessões não
póde o deputado demandar, nem ser doman'dado
civilmente, nem ser executado por dividas.-Póde ser
que na discussão particular deste artigo se decida o
co ntrario.
<~ Nestes termos ex~usando S. M. Imperial a primeira parte do requenmento parece de razão que se
digne attender á segunda, mandando remetter o
mesmo requer!ment? á dit~ assembléa para ser contemplado na discussao particular do citado artigo.
O mesmo Senhor porém decidirá o mais justo.
« Deus guarde a V. Ex. muitos annos. Rio de Janeiro, 12 de Julho de 1823. - lllm. e Exm. Sr.
Caetano Pinto .d~ Miranda Montenegro do conselho
de Estado, M1mstro e Secretario de Estado dos
n ego~ios da justiça. - O chanceller da casa da
supplicação que serve de regedor, Antonio Rodrigues Velloso de Oliveira. »-Foi tudo remettido á commissão de constituição.
Leu depois outro do ministro e secretario de Estado dos negocios ·do lmperio, do theor seguinte:
« lllm. e Exm. Sr.-Tendo levado á augusta presença de S. M. o Impei:ador o ofllcio de 14 do mez
proximo passado, em que V. Ex. participa ter a as-
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sembléa geral, constituinte e l~gi~lativ'!- d~ste Impel'io resolvido, por ser um prehmmar md1spel'lsavel
para muito dos seus tral?a~hos, que se proce~a á formação de mapp'.ls .estat1sticos e ~opograph1cos das
diiferentes provmc1as deste Impeno, para lhe serem
presentes á medida que se forem apromptando : E
]1uvendo S. M. Imperial mandado expedir a este
respeito as ordens necessarias, e igualmente d~ter
minado que a mesa do desembargo do Paço enviasse
quanto antes os mappas estatisti.c?s, que alli já existissem, afim de servirem de aux!l10 aquelle importante trabalho: O mesmo augusto Senhor me ordena que remetta a V. Ex. para serem presentes na
dita assembléa, os mappas constantes da relação inclusa, vindos daquelle tribunal, em cumprimento
da so bredita ordem.
« Deus guarde a V. Ex. Pala cio do Rio de Janeiro,
em 14 de Julho de 1823.-José Bonifacio de Andrada
e Sil·v a.-Sr. José Joaquim Carneiro de Campos.»
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bem dadas, se devem eslali continuar ou suspender-se.-Costa Barros. ,,_Foi apoiada.
O Sn. LOPES GAMA offereceu a seguinte
« EMENDA
cc Não estando o conselho reunido, o presidente proverá sobre as matarias indicadas no artigo antecedente por si só em casos urgentes, convocando immediatamente os conselheiros que se poderem reunir, a cuja deliberação ficará submettida a approvação da medida tomada ; salvo porém nos casos
marcados nos ns. 12, 13 e 14, sobre os quaes só
em conselho poderá prover. - O deputado Lopes
Gama. >l-Foi apoiada.
Julgou-se a materia discutida; e como na sessão
de 11 de Julho tinha ficado reservada a 2• parte da
emenda do Sr. Andrada Machado ao art. 10, para
se decidir della quando se tratasse do art. 14, propoz
o Sr. presidente á votação a referida 2• parte, e foi
approvada salvas as excepções.
Propoz mais se o artigo passava tal qual, salvas as
" llELAÇÃO DOS MAPPAS ESTATISTICOS, QUE EXISTIÃO NA
SECllETAlllA DA MESA DO DESEMBARGO DO PAÇO, E A emendas de excepção, e venceu-se que sim. .
QUE SE REFERE O Al'ISO DA SECRETARIA DE ESTADO
Propoz por fim successivamente os additamentos
DOS NEGOCIOS DO IMPElllO DE 14 DE JULHO DE 1823. dos Srs. Henriques de Rezende e Lopes Gama. O 1º
cc Comarcas: Bahia, Sergipe, Ilheos, Jacobina, foi approvado ; e o 2° tamhem o foi na parte que
Ceará, Espirito- --Santo, sertão do Pernambuco, comprehendia o n. 14.
Seguio-se o art. 15 do mesmo projecto.-(Veja-se
Alagoas, Parahyba, . Paulo, Parana~uá e Corrtiba, Ouro Preto, Rio das Mortes , Sabará, H10 a sessão de 20 de Junho).
Grande do Sul, S. João das Duas Barras, Rio
O Sn. ÁNDllADA MACHADO : - Entendo que este
Negro. ''
artigo deve ser conservado tal qual.
Resolveu a assembléa que fossem remettidos á
O nobre deputado o Sr. Carneiro de Campos lemcommissão de es latistica, á excepção do de Sergipe brou que deveria dizer:-se.-0 conselho resolveu, e
d'El-Rei, que foi para a de constituição para deter- o presidente ordena ;-mas como o presidente tamminar quantos deputados devia eleger aquella pro- bem em algum desses casos resolve, nesses não
víncia.
póde dizer-se que o conselho resolveu. Pela outra
Leu igualmente as emendas oiferecidas ao pro- formula vê-se a concurrencia do presidente nas rejecto da lei marcial na sessão antecedente pelos Srs. soluções do conselho, onde até póde ter o voto de
Henriques de Rezende, Rodri~ues de Carvalho e qualidade no caso de empate. Em uma palavra nas
materias da competencia necessaria do conselho
Araujo Lima.-Forão todas apoiadas.
Leu por ultimo o seguinte boletim do cirurgião o presidente resolve com elle ; e nas que se !ratão
nas convocações do conselho que a lei deixa ao arassistente a S. M. o Imperador:
bítrio do presidente resolve este, porque os consee< Sua Magestade Imperial continúa a passar sem lheiros só tem voto consultivo ; logo é mais confornovidade.
me que se diga.-0 presidente em conselho resole< Paco da Imperial Quinta da Boa-Vista, 16 de veu .-Agora, quando elle der por si só alguma proJulho (Í6° de molestia) 1823.-0 cirurgião da im- videncia, eu julgo que deve dizer-se.-0 presidente
perial camara e assis.te1~le a S. M.ages ~ade º· Impe- resolveu-para que se veja que não concorreu o conxador .-Dom.ingos Ribeiro dos Guimaraes Peixoto.'' selhçi para a determinação.
-Foi ouvido com muito especial agrado.
O SR. CARNEmo DE CAMPOS: - Pedi a palavra
Passou-se éÍ ordem do dia, e começou-se pelo
art. 14 do projecto SJbre os governos provisorios para mostrar que os argumentos do illustre autor
com a emenda do Sr. Pereira da Cunha.-(Veja-se a do projecto não me persuadem a desistir da emenda.
Ella se deriva dos princípios que abraçou o illustre
sessão de 20 de Junho).
autor na organisação dos governos das províncias.
O Sn. liENnlQUES DE REzENDE pediu a palavra, e O seu principio fundamental é ; que tudo que demandou á mesa o seg uinte additamento :
pende de deliberação pertence ao conselho, e o que
« A' exce pção das disposições dos . ns. 12 e 13 é meramente executivo pertence ao presidente da
que só terão lugar em conselho.-Rennques de Re 7 província. Este conselho tem voto deliberativo nos
.::ende. ,,_Foi apoiado.
objectos indicados no art. 13, nestes •o presidente
O SR. CosTA BAnnos ;-Como póde haver preci- não póde tomar uma resolução que não seja a da
são de providencia sobre segurança publica, não es- maioria dos votos do conselho. Por consequencia a
tando o conselho reunido, julgo necessaria alguma formula proposta no art. 15.-0 presidente em conselho resolveu-não é exacta, visto que a resolução
rngra, e por isso oITereço a seguinte
não é do presidente, mas sim do conselho ; pois se
« E~1ENDA
fos~ e do presidente e não do conselho, então este
e< Quando as providencias m?mentane~s houvere1~1 não teria voto deliberativo. Isto mesmo se verifica
de cahir sobre seguranca publica, o presidente ouvi- nos casos de empale, em que a resolução parece
rá o chefe da forca armada, e convocará depois im- nascer do voto de qualidade, que se confere ao premediatamente o êonselho para ver se este as julga sidente : porquanto ainda que por este seu voto se
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form e a r esolucão, nem por isso se póde di.zer q~ie
ella provém de1le ; porque este voto por si só n~o
produz a resolução, e n ão tem outra for ça mais,
do qu e a de faz er pender a resohição para uma das
partes, formando assim a maioria do conselho, donde deve resultar a resolucão ; ora neste caso ella é
tanto do presidente, quanto seria de qualqn er membro do conselho, que eu trando ao tempo de uma vo tacão empatada, fizesse com o seu voto cessar o
empate. Nestes termos é para mim evidente que
esta formula .-0 presidente em conselho .resolveu.
- é inadmissível, porque não é exacta, e e contra ria á prerogativa do conselho . Não bas la !-lma só fo_rmula para a expedição das ordP,ns do pres~de nte, sao
precisas outras que variem seg undo as circumstancias, indicando a origem dellas.
Nas materias que são da attribuição do conselho,
parece-me mui propria esla:-0 conselho reso lveu
e o presidente ordcna.-Por es ta marca-se exaclarnente a fonte de que dimanou a ordem e faz-se c~
nhecer ao .publico qu e se procedeu na fórma da lei;
e isto é sempre convenien te n' um governo constit ucional.
A formula proposta pelo illustre autor, poderá
sómente ter lugar quando o presidente na conformidade do art. 10 convoca o conselho, para ouvir
o seu parecer: porque en tão o conselho tem sómente
voto co nsultivo, de maneira que a resolução é tão
propria do presidente, qu e até póde adop~ar u_ma
div ersa da que parece u ao conselho. Entao s11n,
mui propriamente se diz:-0 presidente ein con-

selho resolveu.
O SR. FRANÇA offer ece u a eme nda seguinte:
" O presidente, depois de ouvido o conselho da
província, ordena. Paco da assembléa, em 16 de
Julho de 1823.-0 deputado França.»-Foi rejeitada.
O SR . CosT..1. BARROS: -Sr. presidente: Eu quizera que pela formula adoptada para publicar as
resoluções, logo o povo conhecesse quaes erão do
presidente por si só, quaes as tomadas com voto
consultivo do con selho e quaes as deliberações do
mesmo conselho. Esta explicação me parece necessaria, e o povo tem direito a ella. A esse fim proponho a seguinte
« EMENDA

« Nas materias em que o presidente por si 9rdenar, seja a formula-O presidente ordenou.
« Naquellas em que o co nselho fôr consultivo-O
. presidente com o conselho resolveu.
« Naquellas em que o conselho fôr deliberativo
-O presidente com o conselho deliberou .- Costa
Barros.»- Foi apoiada.
O SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE :-Como a discussão está reduzida a questão de palavras tambem
mandarei a minha
« EMENDA
« O conselho da província tem resolvido (aqui a
resolução) .. Portanto ordeno, etc.-Albuquerque.»
-Foi apmada.
A este tempo compareceu na sala o Sr. Ribeiro
de Andrada e tomou o seu assento .
O' SR. ARAUJO GoNDm offereceu a seguinte
« EMENDA
cc

Nas materias em que o conselho é meramente

consultivo a formula seja-O presidente, ouvido o
conselho, ordena.
cc Nas materias porém cm que o conselho deli.bera seja a formula -O conselho r esolveu.
cc E nas malerias sómente da cornpetencia do presidente seja a formula - O presidente r esolveu.Araujo Gondim .»-Foi apoiada.
O Sn. COSTA BARROS :-Quando propuz a minha
emend a tive em vista fazer uma distincção que
desse a conhecer qu ando o presidente resolve e
quando o conselho. Como esta explicação se faça,
porque o povo tem direi to de saber d'o nd e vem a
resolução dos negocios, pouco importa que se adoptc es ta ou aquella formula, -Eu approvarci qualquer em que isto se expresse .
O Sn. TEIXEmA DE GouvÊA:-Como ha decisões
propl"ias do presidente e outras privativas do conselho, Lambem acho que isto e deve declarar, especificando-se quand o o presidente reso lvo em conselho consulti vo e quando delibera com o conselho.
Parece-me isto indispen ave!; mas Lambem entendo que pelas formulas aprese ntadas já temos
clara esta explicação.
O SR. VERGUEmo :-0 que me parece é que em
questão tão simples se tem gastado demasiado
tempo. Quando ouvir o conselho diga-se-O presidente, ouvindo o conselho, resolveu,-quando o
não ouvir-O presidente, sem ouvir o conselho, re solveu; e quando a decisão fôr do conselho-O conselho resolveu.-Não <ei para que es tam os a perder
tempo.
O Sn. PEnEIRA DA CuNHA l u a seg uinte
<<

EMENDA

" As provisoes que se expedirem p elos presidentes das províncias para serventias de officios e
outros semelhanles objectos serão passadas em
nome do presidente usando da formula-Fulano,
faço saber, etc., e assignará de nome inteiro; e nos
outros casos se expediráõ portarias pelas formulas
prescrip tas no mesmo paragrapho. Paço da a sembléa, 16 de Julh o de 1823.- 0 deputado Pereira da
Cu.n ha.»-Foi apoiada .
O Sn. LorEs GAMA igualmente pediu a palavra
e propoz a seguin te
<C

El!ENDA

<e Nes tas mesmas materia , quando o presidente
decidir por si só, segu ndo o disposto no paragrapho
antecedente, usará da seguin te fo rmula-O presidente temporariam ente ordena.-0 deputado l opes
Gama.»-Foi apoiada.
. Julgou-se discutida a materia e propoz o Sr. presidente:
1. 0 Se passava o arti go tal qual estava r edigido .
-Venceu-se que não .
2. 0 Se se approvava a emenda do Sr. Araujo
Gondim.-Venceu-se que sim.
3. 0 Se se approvava a do Sr. Lopes Gama .-Venceu-se tambem que sim .
Julgarão-se as mais emendas prejudicadas.
P~ssou-~e á 2ª pa~te da ordem do dia, que era a
3ª ~1scussao do proJecto sobre a confirmação da
leg1~lação actual, e foi lido o 1° artigo com as respectivas emendas dos Srs. Pereira da Cunha, barão
de Santo Amaro, Maia, Araujo Vianna e Andrada
Machado. (Veja-se a sessão de 7 do corrente.)
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O SR. PEREIRA DA CuNHA :-Escusado me parece
entrar em discussão para demonstrar que esta expressão se acha neste. lugar b~m collocada para determinar que pelas leis ora existentes e pelas quaes
se regia a monarchia portugueza, de que fomos
parte, se devião dirigir os negocios politicos, civis
e economicos da Nação Brazileira, emquanto não
organisava os seus codigos; mas em desempenho
de meu dever como autor deste projecto apenas
direi que a palavra -politica- é de origem grega
e composta de du!J.s que quer dizer a arte de governar os Estados.
·
E supposto que em sua generalidade se pretendão
comprehender os negocios exteruos de uma nação
para com outra, o que verdadeiramente pertence
ao direito das gentes e constitue a parte do direito
publico universal externo de cada lmperio, em que
se contém as relações que os Estados têm entre si
estabelecido; todavia no sentido proprio e privativo
a politica tem por obejecto as leis particulares de
urna nacão e que formão o seu direito publico interno, qÚe é relativo aos deveres que ella tem para
comsigo mesmo, ou seja para determinar a fórma
de seu governo e de que maneira a soberania deve
ser exercitada, ou seja sobre as bazes em que são
firmadas suas leis fundamentaes, que formão sua
constituição e pacto social em contraposição do direito civil que regula os pactos e convenções, contrahidas entre os individuus da sociedade, o que
mui clara e judiciosamente se acha explicado em
todos os autores classicos desta materia.
Eu prescindo desta controversia, que me parece
questão de nome e pouco importa, ou que se supprima esta expressão, ou seja por outra substituida,
comtan to que a disposição deste decreto, (aliás
summamente essencial nas nossas circumstancias)
seja de tal sorte enunciada, que se possa obter o
seu fim com aquella clareza e simplicidade com que
as leis devem ser formadas para sua melhor e mais
facil intelligencia.
O SR. ALMEIDA E ÁLBUQUERQUE :-Eu julgo desnecesssario que se diga que estas leis são para regularem os negocios do Imperio, pois é claro que
não se confirmão senão para nos r egermos por
alias. O que me parece preciso é accrescentar-e
que se achão em execução-; pois não são todas
indistinctamente, são sómente as que estiverem
em observancia no Brazil; e isto é o que não está
claramente explicado neste 1° artigo do projecto,
em que se diz que todas as leis, regimentos, etc.,
dimanados do throno do Sr. D. João VI até ao dia
25 de Abril de 1821, ficão em seu vigor. (No resto
não se entendeu o tachigrapho.)
O Sn. CARNEIRO DE C.rnros :..:....Não approvo o accrescentamento que propõe o nobre deputado; porque o illustre autor do projecto já redigio novamente o § 1°, declarando que das ordenações, leis,
regimentos, decretos e resoluções promulgadas
pelos Reis de Portugal, ficão em vigor sómente
aquellas que governavão o Brazil até o dia 25 de
Abril de 1821. (Lêu). Com e~ta emenda fica desnecessario accrescentar-se -que se achâo em execução-pois o Brazil não havia de ser governado por
leis, regimentos, etc., que não estivessem em execuçáo.
O legi slador não deve usar de palavras e phrases
redundantes, que de ordinario tornão as leis obscuras ou equivocas; deve empregar precisamente
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aquellas palavras que com clareza facão entrar bem
no espírito das suas disposições. •
Portanto não acho necessidade do additamento
proposto, que seria uma verdadeira perissologia,
se fosse adaptado e voto pelo paragrapho como se
acha emendado na nova redaccão do seu illustre
autor, fazendo-se-lhe a suppressão offerecida pelo
illustre deputado o Sr. Araujo Vianna.
(Fallarão tambem os Srs. Rodrigues Velloso,
Xavier de Carvalho e Ribeiro de Andrada; mas não
se entendeu o tachigrapho.)
Julgando-se a ma teria discutida, propoz o
Sr. presidente:
1. 0 Se o artigo passava, salvas as emendas suppressivas dos Srs. barão de Santo Amaro e Araujo
Vianna.-Venceu-se que sim,
2.0 Se se approvava a emenda do Sr. barão de
Santo Amaro.-Venceu-se que sim.
3.0 Se se approvava a do Sr. Araujo Vianna.Venceu-se que não.
O Sn. FRANÇA :-Parece-me que a votação não
está perfeita; faltão muitos Srs. deputados que
estão lá dentro e que devem votar.
O SR. Cosu AGUIAR :-E' prer.iso que nos entendamos; a votação está bem feita porque estavão
na sala mais de 46 Srs. deputados e portanto está
coherente com o que se acha vencido.
Eu não me opponho a que se proceda á nova :votação; embora se faça, se a assembléa quizer; mas
não se diga que a votação não está em regra.
O Sn. FRANÇA: - Quando a assembléa decidiu
que bastasse estar presente o numero de 46 deputados para haver sessão, teve em consideração o
pequeno numero que então havia, mas agora como
é que ha de passar uma lei com tão poucos votos,
sabendo-se que estão dentro do edificio muitos mais
que devem ser chamados ? Não me parece que
tenha applicação para este caso o vencimento que
se allega .
O SR. CARNEIRO DE CAMPOS : - Esta assembléa
decidiu que era sufficiente o num ero de 46 Srs. deputados para haver sessão; e se disto ninguem duvida, segue-se qu~ a votação está bem feita . Tenho
porém uma duvida; como passou a emenda do
Sr. barão de Santo Amaro que exclue os negocios
polilicos, não sei se ficará incompleto o artigo, se
não se fizer declaração a respeito dos ecclesiasticos
e militares.
O Sn. PRESIDENTE consultou a assembléa sobre
a validade da votação com os 46 Srs. deputados e
decidiu-se que estava valiosa .
O Sn. CosTA AGUIAR :-Segundo o que ordena o
regimento já não póde admittir-se emenda alguma
para se discutir. Comtudo eu creio que a assembléa deve tomar em consideração o que lembra o
Sr. Carneiro de Campos,.para que não fique manco
o projecto nesta parte.
"
O SR . RODRIGUES DE CARVALHO :-Visto que está
approvada a emenda da suppressão da palavra
-politicos-:- convenho que seja precisa a declaração, porque se faz uma especie de classificação
de negocios; mas nunca me persuadirei' que por
negocios politicos se podessem entender neste caso
os do Brazil com os de outra nacão; nós não estamos ainda reconhecidos por nenhuma dellas; não
temos tratados com ninguem, nem ninguem os tem'
comnosco; portanto é claró que por políticos se
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entendião os de direito politico interno, e nunca os
de nação para nação.
Por ter dado a hora para a leitura dos pareceres
de commissões ficou adiada a materia.
O SR. RODRIGUES VELLOSO por parte da commissão de legistação leu os seguintes pareceres:
P1·irneiro
« José Antonio Goncalves Vianna queixa-se de
estar preso na fortaleza de Santos desde o dia 25
de Dezembro de 1822, sómente por ser piloto. da
escuna Cathan·ina, que de Pern~mbuco se dm~rn
áquelle porto e nelle entrou no dia 23 do sobred1 to
mez e anno, sem se lhe ter formado culpa; e requer
que, ou se mande soltar, ou remover para esta capital afim de defender-se.
« Á commissào de legislação é de parec~r que se
exijão do governo as informações necessanas a respeito da prisão do supphcante e do motivo dell~.
Paco da assembléa, 14 de Julho de 1823.-A ntonio
Rodrigu.es Yelloso ~e .Oliveira . -~osé Ant@nio da
Süva !úaia .-Jose Teixe·ira da Fonseca Yascon cellos. - Estevã.o Ribe·iro de Rezende .- D. Nuno
Eugenia de Locio .-João Antonio Rodri9ues de
'carvalho .-Bernardo Jo se da Gama.n-Fo1 approvado .
Segundo
« Acommissão de legislação vendo o requerimento
de José da Silva Pereira, mestre, e dono da escuna
Catharina, e seu irmão praticante da mesma, n.o
qual se queixão de estarem presos ha mais de seis
rnezes na fortaleza de Santos, mettidos no calabouço
com os mais da equipagem, tendo -se-lhes aprehendido a referida escuna, com os seus pertences, a
carga de sal, e dous negros escr.avos; havendo-selhes tomado todos os seus papeis ; e retendo-os na
prisão sem se lhes formar culpa, e sem que elles. tenhão noticia dos seus bens; é de parecer, que seJa o
mesmo requerimento remettido ao governo para
deferir aos supplicanles como requerem, ou ma_ndando-os soltar, se não tiverem culpa, ou adm1ttmdo-os no caso de terem, a livramento, ou justificacão perante asjusticas compelentes da Villa de Sanios: ou desta côrte, para serem alliviados, se forem
innocenles, ou pumdos, se culpados.
« Paco da assembléa, 15 de JulhCI de 1823.AntoniÓ Rodrigues Velloso de Oliveira.- Bernardo
José da Gama.-José Teixeira da Fonseca Vasconcellos.-D . Nuno Eugenia de Locio.-José Antonio
da Silva Maia. - Estevão Ribeiro de Rezende.João Antonio Rodrigues de Carvalho . » - Como
houvesse quem fallasse contra o parecer ficou
adiado.
O SR. PRESIDENTE assignou para a ordem do dia:
1° o projecto dos govei:_nos provincia~s: 2° o projecto sobre a confirmaçao da leg1slaçao actual : 3°
segundas leituras de propostas; e regimento da assembléa .
•
Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde.-llf anoel
José de Souza França, secretario.
~ESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA
PARA FRANCISCO FERREIRA BARRETO
A assembléa geral, constituinte e legislativa do
Imperio do Brazil, attendendo ao justo motivo da
falta de saude que V. S. allega para ser dispensado
por mais vinte dias de comparecer neste congresso,

e tomar parte nos seus trabalhos: Manda participar a V. S. que lhe concede a prorogação da licenca de que precisa pelo referido tempo de vinte dias.
· Deus guarde a V. S. Paço da assembléa, em l&de Julho de 1823. - José Joaquim Carne·iro de
Carnpos.
PARA LUIZ DA CUNHA MOREll\A
Illm. e Exm . Sr. - A assembléa geral, constituinte e legislativa do lmperio do Brazil approvando
o parecer da commissão de legislação sobre o requerim ento de José Antonio Gon çalves Vianna, que se
queixa de estar preso na fortaleza de Santos sem
culpa formada desde 25 de Dezembro do 1822, sómente por ser piloto da escun a Catharina que de
Pernambuco se dirigio áqulJJle porto, pedindo o
suppli cante er solto, ou removido para esta capital,
afim de defender- e : ~ l a nda participar ao governo
que desejando deliberar acertadamente sobre este
negocio, precisa que lhe sejâo lransmittidas informacões desta prisão, e dos motivos della. O que
V. Êx . levará ao conhecimento de S. 1\1. Imperial.
Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em
16 de Julho de 1823.-José Joaquim. Carneiro de
Ca111pos.
PARA RODRIGO J>li.\"TO GUEDES
« lllm. e Exm. Sr.-A assembléa geral constituinte e legislativa do lmperio do Brazil tomando
em consideração os pareceres da commis ão de marinha e guerra composta dos deputados Manoel Jacintho Nogueira da Gama, José Arouche de Toledo
Rendon e Manoel Martins do Couto Reis, que está
hoje substituído pelo deputado Pedro José da Costa
Barros que serve de secretario da mesma com missão:
Manda remetter a V. Ex. para sua :intelligencia,
tanto a cópia da relação dos membros que compoem, com approvação da assembléa, a commissão
de fóra proposta pela de dentro em 12 de Junho pai·a
a auxiliar e corresponder-se com ella, como a do
parecer de 1'7 do mesmo mez, sobre o regulamento
do trabalho da dita commissão de fóra e sua correspondencia com a de dentro, na fórma que foi approvado pela mesma assembléa.
Deus guarde a V. Ex . Paço da assembléa, em
16 de Julho de 1823.-José Joaquirn Carneiro de
Carnpos.
« COPIA DA 1\ELAÇÃO DOS nIEMDROS PROPOSTOS !'ELA COM~IISS,\O DE nlAlllNJIA E GUEllllA; E APPROVADOS PELA
ASSEMBLÉA, PARA A comIJSSÃO DE FÓRA.
« Lord Cochranne 1° almirante ; Rodrigo ~to
Gue es, âlmirante ; Joaquim de Oliveira Alvares,
marechal de campo; Man oel da Costa Pinto, brigadeiro; Francisco Maria Gordilho Velloso de Barbuda, brigadeiro ; Diogo Jorge de Brito, capitão
de mar e guerra; Francisco Cordeiro da Silva Torres, coronel de engenheiros ; Francisco José de
Souza Soares de Andréa, coronel de engenheiros.Rio de Jan eiJ:o, em 16 de Julho de 1823.- Está conforme.-Theodoro José Biancardi. »
(( COPIA DO PARECER DA comnss,\o
cc A commissão permanente de marinha e guerra,
tendo feito a proposta de oito officiaes, de que se
deve compor a commissão de fóra, para com ella se
entender em tão importantes e variados objectos,
que se podem olferecer á sua consideração, representa a falta de regulamento para o trabalh o da dita
commissão de fóra, e para a Slta correspondencia
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com a commissão permanente, e offerece á deliberação da assembl.é~ as seguintes providenci.as, que
deveráõ ser participadas aos membros da dita commissão pelo 1° secretario desta assembléa, e incluidas no fim do capitulo 10 do regimento, no caso de
merecerem a sua approvação.
« Artigo 162. As commissões da as~embléa pediráõ ás de fóra, por meio de seus secretarios, todas
as informa ções, e illustrações de que necessitarem.
« 157. As commissões de fóra nomearáõ de entre
si um secretario, e um relator, e darão parte desta
nomeação aos secretarios das respectivas commissõos da assembléa, para se fazer a re ci~roca correspondencia por officio das suas secretarias.
« 158. Pediráõ aos secretarios das commissões da
assombléa todas as noções, e documentos, que não
for em obj ecto de sessão secreta, que lhes forem
nocessarios para o desempenho do seu trabalho,
afim de se proceder na fórma dos arts. 151 e 152.
« 159. Nas 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 os membros das
r espectivas commissões da assembléa, para seu esclarecim ento, precedendo a designação do dia e
hora em que deve haver a sessão geral na sala para
isso des tinada.
« 161. Nos negocios porém de menor importancia bastará que compareça o relator da commissão
de fóra, para delles informar os membros da respectiva commissão da assembléa no dia, e hora, que
for int.licada.
« Paco da assembléa, 16 de Julho de 1823.j)Ja;noe( Martins do Couto Reis.-Jlfanoel Jacintho
Nogueira da Gama.-José Arouche de Toledo Rendon. »-Está conforme.-Theodoro José Biancardi.
Sessão em 1., de J olho de 18ll3

PRESIDENCIA DO SR . CAillARA
Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã, fez-s e a chamada e acharão-se presentes
59!....faltaudo por do entes os Srs. Silveira .M;endonça,
e J< erreira Barreto, e sem causa participada os
Srs. Marianno Cavalcanti, D. 1uno Eugenio e Lop es Gama.
O SR. PRESIDE 'TE declarou aberta a sessão, e lida
a acta da antecedente foi approvada.
Comparecerão então na sala os Srs. D. Nuno
Eugenio e Lopes Gama.
O Sn. SECRETARIO CARNEIRO DE CAMPOS leu o seguinte officio do ministro de Estado dos negocios da
marinha:
« Illm. e Exm. Sr.-De ordem de S. M. Imperial communico a V. Ex. para levar ao conhecimento da assembléa geral constituinte e legislativa
do lmperio; que pela sumaca S. José Triumphante,
vinda da Bahia com 14 dias de viagem, consta ter
evacuado aquelle porto e cidade, a esquadra, e tropas lusitanas no dia 2 do corrente mez, cujas particularidades talvez brevemente se receberáõ.
cc Deus guarde a V. Ex . Palacio do Rio de Janeiro, 17 de Julho de 1823.-Luiz da Cunha lJ[oreira.-Sr. José Joaquim Carneiro de Campos. »Ficou a assembléa inteirada.
O SR. SECIIBTARIO FRANÇA declarou que estava na
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mesa uma representação dirigida ao Sr. presidente
pelo cidadão Antonio d'Avila Bittencourt da villa
do Príncipe do Serro do Frio, em que offerecia á
approvação da assembléa uns estatutos para a creação de diversas sociedades de mineração.
Mandou-se remetter á commissão de commercio,
industria e artes.
Passou-se á ordem do dia, e entrou em discussão
o art. 16 do projecto dos governos provinciaes com
as respectivas emendas dos Srs. Andrada Machado
Araujo Lima, Rocha Franco, Pereira da Cunha;
Arouche Rendon, Carneiro de Campos e Souza
Mello.-(Vejão-se as sessões de 20 e21 de Junho.)
.o SR. HENJUQU!>S DE REZENDE :-Não me cançare1 mais em repetrr as mesmas razões, que expendi
na segunda discussão contra este artigo, direi só mente, que se o nobre orgulho e pundonor dos nossos
bravos militares, se não julgou deslustrado, quando
em nossas reclamacões contra o decreto das Côrtes
de Lisboa, exigimôs que o commandante da forca
arn:ada fos,se subordinado ~o governo civil, porqÚe
razao ficara elle agora desa1roso, se por uma lei da
assembléa brazileira se mandar que elle fique subordinado?
Sr. presidente, eu não considero a tropa como· ,....
um poder no Estado ; mas como forca; ora a forca
jámais deve ficar isolada; ella deve êstar na mão do
g?verno, a_ qu~m se confia a administração das provincms. Nao sao estes governos emanacões do supremo poder executivo ·1
•
Não é a forca armada inteiramente subordinada
ao chefe do po"der executivo ?
Como pois é possivel deixar isolada nas provincias
uma parte desta força, sem que seja subordinada a
esta parte, ou emanação do chefe da nação?
Obedecer ao governo provincial uma forca tambem provincial, em nenhum sentido póde sêr inde- 1
coroso aos bravos militares.
Como, porém, Sr. presidente, este artigo tem
muitas emendas, e eu não sei qual dellas passará
no caso de passar a nova redaccão, que lhe fez o no~
bre autor do projecto, proponhÓ sobre esta nova redacção as seguintes emendas :
cc Independente do presidente e conselho menos
para os destacamentos extraordinarios, e estabelecimentos de novos pontos militares.
« E ás palavras-sem ordem do poder executivo
- se acrescente-nem fóra do districto respectivo
sem approvação do presidente em conselho.-Hen1·iqnes de Rezende. )>
A razão da 1ª é porque os destacamentos extraordinarios, e o estabelecimento de novos pontos militc.t'.es, além de uma certa alteração na marcl~a ordinana dos negocios da provincia, traz comsigo novos dispendios na fazenda publica; o que de c'erto
não deve ter lugar sem approvação do conselho.
A razão da 2ª emenda é obvia: é porque sendo as
milicias compostas de proprietarios e industriosos,
padece a agricultura e o commercio, <•se o chefe da
força armada puder livremente mover as milicias
para fóra do districto respectivo. Queira V. Ex.
mandar buscar a minha emenda.-Foi á mesa a referida emenda ; mas ficou regeitada.
O SR. CARNEIRO DA CUNHA :-Sempre 'tenho declarado que ~onsidero tão importante este objecto
que até rece10 dar sobre elle o meu voto, pelas circumstancias em que nos achamos : màs tenho presen~e o meu juram~nto ; devo fallar com franqueza,
e dizer tudo o que Julgar a bem do Brazil ; se não
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acertar mostrem-se os meus erros ; nem por isso
deixarei de fallar o que sentir com a sinceridade
propria do meu caracter, e que tenho mostrado em
todos os 'tempos e em todas as cirrumstancias.
Fazem-sé as leis quando as necessidades dos
povos as pedem, e devem firmar-se na opinião g~
ral; e eu creio que nenhuma destas cousas se venfica no projecto.
Todos sabem quaes forão as consequencias que
resultarão da independencia do chefe da força armada nos governos que nos mandarão as côrtes de
Portugal, quando já temião a nossa emancipação;
põrt.anto longe de se julgar vantajosa aquella independe~cia, já pela experiencia conhecemos os
damnos que della resultão.
Igualmente se não póde dizer que esta disposição
se firme na opinião geral dos povos, pois creio que
não ha uma só provincia que tenha louvado semelhante separação de poder; antes foi ella um d\)S
poderosos motivos que determinarão os povos para
a independencia do Brazil, como Sua Magestade
Imperial o declarou no seu manifesto.
Nestas circumstancias como é que esta assembléa, composta de tão i\lustrados varões, não tem
em consideração as representações dos povos e as
boas razões com que aqui mesmo se tem sustentado
por alguns honrados membros â subordinação do
chefe da forca armada ao governo civil 'l
Como se não teme lançar o fel de desgosto entre
povos que se tem sacrificado; que sem armas nem
meios de defesa se dispuuhão a esperar e a combater os inimigos ?
Eu já tenho dito isto em outras occasiões; mas
sempre que puder o repetirei; embora alguns malevolos me tratem por inimigo da ordem, avançando
contra mim falsidades até em papeis publicos.
Ninguem, Sr. presidente, é mais amigo da ordem
do que eu; uinguem respeita mais a razão, a justiça, a virtude e o systema constitucional. Com
estes sentimentos fallo sempre; se errar faço o que
é natural do homem, com isso não me envergonho.
Estou persuadido que convinha marchar com
mais moderacão e não nos precipitarmos; ainda que
fosse esta me dida a melhor, eu seria de voto que
se não pozesse em execução emquanto os povos
desenganados pela propria experiencia a não reputassem .vantajosa; por ora só se lembrão das desordens e males causados pelos governadores das arJl'.las e não podem esperar bens do que ha pouco
lhes foi tão funesto.
Quanto ao receio de se escandalisarem os militares da subordinação ao governo civil, eu o julgo
imaginario; não duvido que isto tivesse algum lugar
na Europa; mas no Brazil onde as tropas estão
acostumadas a obedecer ao homem que se mandava
para governar a província, fosse paisano ou militar; não póde esta dependencia fazer novidade,
nem reputar-se injuriosa.
Outros arg~rnentos poderia produzir e até empregados pelo illustre autor do projecto no congresso de Portugal contra o que hoje defende; mas
já na 2• discussão me fiz cargo delles e não quPro
cançar esta assembléa com escusadas repetições.
O Sa. ÁNDRADA E .S11vA: - Apezar de ter expandido eloquentemerite o nobre deputado as suas
razões considero-as destituídas de fundam ento.
Eu não sei que .discursos se fizerão nas côrtes de
Lisboa, nem com elles me i_mporta; tenho a honra
de ser deputado na assembléa do Brazil e como tal
é que fallo.
0

Admira-me, na verdade, que o illustre preopinante tanto se assuste com a independencia do
commandante da força armada, depois das limita<i,Ões que fez ao artigo o mesmo autor do projecto.
Elle diz no principio da sua emenda que o governo
da força armada da província, de l • e 2• linha,
compete ao commandante militar e é independente
do presidente e conselho: até aqui é a disposição
geral; e esta these é admiltida em todas as nações ;
o regímen da força pertence a quem a commanda.
Mas, como se isto não tivesse restricções seria
origem de grandes males no Estado, na emenda se
apontão as limitações necessarias. Como este poder se tornaria formidavel e perigoso se o chefe
dispozesse delle a seu arbítrio com o pretexto de
inimigos internos, ou de outro motivo muitas vezes
supposto, acautela-se o mal não lhe deixando a liberdade de dispôr da força em taes casos sem requisição das autoridades civis; e igualmente se lhe
não permitte que elle possa fazer marchar a 2• linha para fóra dos limites da proviucia.
Do mesmo modo se declarão sujeitas ao presidente as ordenanças; e elle só pó de fazer o recrutamento na fórma da lei, quando delle se precisar.
A' vista destas assisadas prevenções, confesso
que não concebo em que se funda o receio de tantos perigos na independencia do chefe militar, nem
como se póde ter tanto medo deste papão imaginario ! Eu nenhum receio tenho desses males qu e
assustão o nobre preopinante e por isso voto pelo
artigo assim emendado.
O SR. CARNEIRO DA CuNRA: - Eu lambem me
não farei cargo de discursos alheios; mas nunca
introduzirei nos que fizer tantas expressões improprias e só empregadas para atacar o deputado'
que acabou de fallar.
Cada um discorre segundo o que sente e pensa;
eu não me tenho por sabio; ao cqntrario tenho
muitas vezes confessado a minha falta de luzes;
mas com essas poucas que possuo acho no artigo
d?~trina que . se não co~forma _com os meus princ1p10s e por isso expend1 as mrnhas razões.
Eu Lambem conheço esses exemplos de outras
nações; mas não considero o Brazil nas circumstancias a que ellas já têm chegado; entendo que
devemos caminhar com vagar e prudencia e sei
que estes são os desejos da minha província.
Eu vejo que o commandante militar, ainda segundo ª· emenda do fi:Obre autor do proj ecto,
tem debruxo da sua autoridade as tropas da 2° linha,
que pela maior parte se compoem de homens de consideração; e temo que possa a faculdade de dispôr
dellas ser funesta á segurança publica.
Por este e outros motivos não julgo conveniente
que passe o artigo e não sei que se mereca dicterios por se dizer o que se pensa; se os méus princípios são errados destruão-se com razões como é
proprio da dignidade dos representantes da nação.
O Sn. ÁNDRADA E S1LvA :-Peço a palavra simplesmente para dizer que ntlm na mocidade, nem
na velhice soube nunca dizer chascos; mas como
on~_ eeu..§_o m~accusa de o ter atacado com
sarcasl]_os,__!!evo . affirmar-lhe que não me lembro
de _que J!Sasse delles: só se o illustre preopinante,
levado do seu pãtriotismo tomou por ataque pessoal o que eu fiz á sua opinião: mas disso não
ténho que justificar-me porque todo o homem tem
direito de atacar a opinião de outro.
O Sn. AnoucnE RENDON: - Peço a palavra,

SESSlO EM 17 DE JULHO DE 1823

81

Sr. presidente, para declarar a emenda que fiz a terio directamente e para estas não terá a menor
dependencia do governo da província, se ellas não
es te artigo.
Ella está impressa assim-« O governo da força dependernm de despezas em cujo caso é natural que
armada da província, de 1° e 2• linha, compete ao vão tambem Ol'dens ao presidente para as mandar
commandante militar, o qual comtudo será sujeito fazer pela junta da fazenda.
No mais, Sr. presidente, alie deve ser sujeito ao
ao governo da mes ma provi~cia naquellas matarias
que não se acharem determinadas no regulamento presidente da provincia; por exemplo, o presidente
sendo a primeira autoridade é a quem pertence o
das milícias etc.»
Aqui houv e lapso de penna ou de lapis; ella se cuidado e vigilancia de tudo: só elle póde saber
deve entender na fórma seguinte -<< naquellas ma- quando ha necessidade de mandar um destacamento
-terias que se não acharem determinadas nos reg u- para qualquer ponto rep entinamente, OLl seja de
tropa da 1ª linha ou da 2ª; ou seja porque [se tema
lamentos militares etc .»
O S1\. ANDnADA MACHADO :-Sr. presidente: Eu um pirata que ande pela costa, ou porque hajão
creio que se julga muito forte o argumento tirado facçõ es, se temão escravos, ou se deva auxiliar a
do quo eu disse nas côrtes de Lisboa, porque ten- arrecadação de dinheiros publicos.
Em uma palavra muitas circumstancias podem
do-se lan çado mão delle na 2ª discussão, ainda
nesta se repete; eu descjára que o illustre deputado sobrevir nas quaes se deva fazer movimentos de
se lembrasse da differenca das circumstancias em ,tropa; e então é necessario que o presidente possa
ordenar ao governador das armas sem a obrigacão
que eu então fallavaparaâ nossa actual situação.
•
ós hoje temos um chefe do poder execuLivo; de pedir-lhe ou declarar-lhe os motivos.
Além do referido eu tive em vista fins politicos. 1
o commandante militar ~ brazileiro; ha de cinNós todos temos visto o que tem havido nas pro- 1
gir-se ao regimento e ha de .ser punido se o transgredir; nada disto era assim no tempo em que fallei vincias e eu vi na minha.
Não convém politicamente que a primeira autorino congre so de Portugal; e portanto não existindo
os motivos da minha opinião, não podia continuar dade dà província, o presidente, governe no todo
as iu·mas: será então perigoso; pela mesma razão
a defende-la; o que me determina é a razão . ..
(Segue-se uma longa serie de períodos que o ta- não co nvém que o govemador das armas seja no
todo independente do presidente porque pela meschig rapho fez inintelligiveis.)
ma razão será perigoso .
Sr. presidente: Todos nós devemos obedecer ás
Por isso repartindo este poder, fica o presidente
autoridades competentes; os militares devem obe- sem o governo total da força armada e o governador
decer ao seu chefe e até o co ntrario seria perigoso; das armas sem demasiada liberdade; e assim não
os militares fazem um corpo se{!arado, tem um es- poderá um sem outro offender a província, pelo
pírito prop~i~ e sempre o tiver ão .e_p_or i~não é contrario ficaráõ sempre, um com ciumes do outro
possível suie1tar de todo a forca armada ao presi- e isto fará com que se não liguem para o mal, cttidente da _província, a quem compete sómente a boa dando cada um em cumprir os seus deveres.
administração dos n egocios.
O SR. HENRIQUES DE REznNEE : - Não devemos
Do modo que eu disponho na emenda fica cada
l<lnçar nos coraçõ.es_ dos nossos briosos militares
um com as suas attribuições, como é necessario uma centelha, que póde ser bem perigosa.
para o bem publico e evitados os abusos.
Qs nossos militares do Brazil estão em circumA emenda do Sr. Per eira da Cunha funda-se em
stan_çias
d!.Y_ersas .dos da Euro~a, onde elles ha seprincípios oppostos aos que eu tomei para bases
cu os es tão acostumados a ter a sua frente generaes
primordiaes do projecto, e por isso não posso ad- por isso de bom grado se não sujeitarião ás autorimitti-la.
dades civis; mas os nossos estão aITeitos a obedeéer
A do Sr. Arouche tambem a não adopto, nem a paisanos e até ministros, que vinhão governar e
mesmo a entendo bem.
agora todos elles se têm sujeitado ás juntas provião sei o que quer dizer ser o commandante das sorias uns de bom grado, outros cedendo ao impearmas independente na execução das ordens do rio das circumstancias.
ministerio; quando este ordena forçosamente ha de
Portanto o pundonor dos nossos militares não é
obedecer e não tem que consultar o governo da com isso ferido.
•
província, portanto nada mais ocioso, salvo se o
Agora, como deputado pela província de Pernobre deputado entende que se mandaráõ aos mi- nambuco, devo esclarecer á assernbléa sobre o que
litares ordens para negocios civis. (O resto não o disse um dos illustres senhores que .me precederão. , ,;../
ouviu o tachigrapho.)
Disse que em Pemambuco onde os governadores v..v
O Sn. AnouceE RENDON: - Quando eu fiz esta das armas tinhão estado dependentes, o sangue
havia corrido; Sr. presidente, devemos dividir dous
emenda tive em vista varias cousas.
Vi que a principal obrigação de quem commanda períodos em Pernambuco; um comprehende os
as armas é ter a tropa em boa disciplina; esta está acontecimentos de 1817, até que se proclamou a 1
:prescripta nos regulamentos e aqui temos con- constituição: o outro desde essa época até agora .
forme a minha emenda que o governador das armas
No primeiro período alguma razá'o poderá ter o
nesta parte nenhuma dependencia tem do governo nobre deputado, no segundo nenhuma.
da província; mesmo sobre as milícias nesta parte
Assim mesmo todos sabem que no caso <i~J.Bl..7. ~ , ~
elle é independente, porque no regulamento estará tiverão toda a influencia as intrigás de Alexan~re t '-'...,
marcado o modo da sua disciplina, qual ella deve Tfiõmaz, e de Manoel J oaquirn Barbosa, que mex,eser, quando em que tempo e em que lugares farão ricavão coni o _gfilleral e delle ião levar aos outros ...
as suas reuniões; e para nenhuma destas cousas terá e aafü nasceu a explosão.
'
Ora, depois de proclamada a constituição, mano governador das armas dependencia, porque alli
darão de Lisboa José _Maria de Móura, absolutao tem determinado.
Além deste primeiro dever terá o governador das mente independe1nedo governo civil: assim autoarmas de executar as ordens que receber do minis- risado, quiz tomar conta das fortalezas que erão a

1

21

'V

(..[')

82

SESSÃO EM 17 DE JULHO DE 1823

chave da provincia, do trem e até da marinha,
quiz melter á força novo cornmandante e tropas
lusitanas na fortaleza do Brum, que guarda a barra
para facilitar o desembarque da tropa, que vinha
na esquadra do Maximiliano.
O povo poz-se por si mesmo em alarma; dormirão uns dentro, outros á roda do forte; e o resto
occupou-se toda a noute em rondar a cidade, e
todas as praias, para impedir qualquer desembarque.
Destes, e de semelhantes actos do poder independente do governo, nascerão varios choques, e o povo
muitas vezes correu em armas.
Depois chegou José Corrêa de Mello, homem
probo e prudente; rrià.s como as suas instruções, e a
sua independencia marcada não podião hir ·empre
de accordo com o governo, ouve cousas, que o obrig1irão a retirar-se. Finalmente Pedroso no dia da
Bernarda da deposição do governo foi acclamado
governador das armàs por urna roda de gente ordinaria, em que nem mesmo a tropa leve parte, mas
emllm seguirão a mesma direcção .
Com isto julgou-se Pedroso independente : o
governo a querer que elle fosse subordinado, como
era vontade geral da província, Pedroso a não
querer obedecer; eis aqui os conílictos de jurisdi~ 
cão ; eis aqui as lutas e· os choques, donde se segu10
ô derramamento do sangue. Não erão pois subordinados aquelles governadores das armas; e é por isso
que houve sangue. Julguei do meu dever dar estes
esclarecimentos, para honra da minha província.
O SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE: - ( ão se entendeu o tachigrapho.)
O SR. DUARTE S1LV.\ pediu a palavra e mandou
á mesa a seguinte
(( mmNDA

« O governo da força armada da provincia, de l•
e 2• linha compete ao commandante militar segundo
o regimento que se lhe der, e é etc. - Duarte
Silva. >> - Foi regeitada.
O SR. FRANCA: -A forca armada deve ser con\ siderada, ou êomo stisteôtaculo da segurança e
tranquilidade publica interna, ou corno propugnaculo da nossa defeza externa. 10 primeiro caso é
indispensavel a dependencia e subordinação da
mesma força ao governo civil; porque a independencia em tal caso rompe o nexo da correspondente
narmonia, que deve permanecer entre a acção do
poder, e o movei da mesma acção.
1
O gQ_verno que não gosa da pre umpção de força
1 conveniente a fazer-se obedecer, não é governo, é
1,1ín vão simulacro de autoridade, que não pode
preencher as funcções do mando, porque se torna
dependente da voz e vontade d'aquelle que tem a
força á sua disposição, o qual abusará da sua
independencia todas as vezes que o seu capricho
lh'o dictar, para não satisfazer ás requisições que
se lhe fação da mesma força nas occasiões em que
fõr necessario âpplica-la.
No segundo caso não assim ; porque, como todo
o fim é desapressar-nos da aggressão externa, seria
paralisar em parte a acção da defeza, fazendo deµendente a applicação da força de outro arbítrio
<J:Ue não seja o do chefe, ou governador das armas,
que em regra só deve haver conselho quando lhe
approuver dos seus companheiros das mesmas armas.
Voto portanto pela independencia absoluta no segundo caso sómente : sendo limitada no primeiro
pelas razões de congruencia que tenho apontado .
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O SR. VERGuEmo :-Parece-me muito conveniente
fazer d~nc.ção entre o regimem e disciplina da
f~a armada, e o emprego dessa mesma força . No
regirrtem deve o commandante militar ser independente; no emprego da força não posso admittir a
independencia. A força armada é essencialmente
obedierú:e _!!unca deve competir-lhe a deliberação;
compete-lirn só a obcdiencia á autoridade que délibera; e esta deve ser só urna na província; havendo
duas são infalliveis as deso rdens.
Ora como a força armada pódo ser empregRda
para conservar a seguranca interna, ou para combater inimigo· externos, cu"mpr providenciar para
ambos os ca os, e não duvido, quanto ao primeiro
caso, concordar com o nobre deputado autor do projecto ua emenda que offereceu ú e te artigo; poi
estou persuadido que o commandante militar deve
dar empre o auxilio prociso ás autoridades civi
quando estas lh'o requererem.
Quanto porém ao 2° caso sou de voto que só e
empregue a força para delib eração do conselho, e
na falta deste, por ordem do pre idento, como a
primeira autoridade da proYincia, e centro do poder.
Não sigo pois a opinião dos que pretendem que preceda sompre ordem do poder executivo para se
empregar a força contra inimigos externo ; nem os
exemplos allegados das naçõe da Europa me convencem, porque taes exemplos não têm applicação
ao Brasil. a Europa é facil a communicacão, e em
breve passa da capital ás provincias qualqÚer ordem
do governo; mas entre nós onde se contão di tancias de centos de legoas, como se ha de m tal caso
regular o commandante militar por ordens do poder
executn·o?
Ou ba de haver na provincia uma autoridade que
mande pôr a força em mol'imento, ou havemos de
conceder esta faculdade ao mesmo commandante;
qu~ é precisamente o que eu não quero; pois isto
sena conceder-lhe a dellberacão que nunca deve
competir-lhe. Por este motivôs, que eu co nsidero
attendiveis, me lembrei de fazer uma emenda concebida nestes termos:
C< EMENDA

« A disciplina e regím en da força armada, compete ao commandante da mesma.
« O mesmo commandante não póde mover o
corpo sem ordem superior, ou resolucão do conselho, ou do presidente na falta d'aquélle, quando
~e tratar da defeza ~~t~rna; e pelo que toca 11. policia
rnterna sem requ1s1çao das autoridadas civis. Vergueiro. » - Foi apoiada.

O SR. CosTA BARROS: - ( ão o ouvirão os tachigraphos.) Depois do seu discurso mandou á mesa a
seguinte
C<

EMENDA

« O commandante da força armada será semprr
ouvido no conselho provincial, e delle será membro
qu_a~do se haja de tratar da segurança publica. Co'star Bai·ros. » - Foi apoiada.
O mesmo Sr. deputado ·declarou que substituia
esta emenda a outra de equivalente doutrina mas
de diversa redacção, que apresentára na sessão antecedente, sobre o art. 14.
(Fallarão por ultimo o Srs. Paula e Mello e
Carneiro da Cunha, mas JJão se entendeu o tachigrapho.)

SESSÃO EM: 17 DE JULHO DE 1823
Julgou-se a maleria dis.cutida, e propoz o Sr. presidente a doutrina do artigo segundo a emenda que
lhe fizera o seu autor na 2° discussão, e poz a
votos:
1. 0 Se o governo da força armada competia ao
comrnandante militar. - Venceu-se que sim.
2. 0 Se ficaria independente do presidente e conselho salvas as excepções.- Venceu-se que sim.
3. 0 Se não poderia empregar a força armada
contra os inimigos internos sem requisição das autoridades civis. - Venceu-se que sim.
4.0 Se não poderia fazer marchar a 2° linha fóra
dos limites da provincia sem ordem especial do
poder executivo. - Venceu-se que sim.
5.0 o as ordenauças não ficarião suj eitas ao governo da; armas, mas sim ao presidente o qual
jgualmente faria o recrutamento na fórma das leis,
quando o commandante militar lho participasse.
- Venceu-se que sim.
6. 0 Se não poderia fazer marchar a tropa da 2•
linha fóra do districto do seu respectivo regimento
sem accordo do presidente da provincia. - Venceu-se que sim.
7. 0 Se a emenda do Sr. Pereira da Cunha estava
projudicada quanto a receber o santo do presidente
da província. - Venceu-se que sim.
Por estar chegada a hora da leitura dos pareceres
de commissões, e haver quem debatesse o paragrapho pen ultimo da emenda do Sr. Pereira da Cunha,
adiou-se a votação, como alguns Srs. deputados
pedirão 0 outro apoiarão.
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.o _S R. RoD~IGUES VELLoso, como relator da comm1ssao de legislação leu os seguintes pareceres :
P1·imefro
« Os que forão marinheiros da escuna Catharina
que s~ apprehendeu. na Villa de Santos, dizem qu;
se achao presos ha _seis mezes innocentemente, e que
como prezos tem sido occupados no servico nacional
em .differentes emb?-.rcações, vencendo· apenas a
drnna de sessent~ reis, com. que não podem subsistir; e nestas circumstanc1as, offerecendo-se para
servir voluntariamente, mas soltos, requerem que
se man~em passar para o brigue de guerra, e que se
determ_me se lhes faça pagam.ento das soldadas, que
vencerao a bordo da sobredita escuna Catha1·ina,
pelo producto da sua carga de sal.
« A commissão de legi.sl.ação é de parecer, que
devem. os supplicantes dmgir ao governo o seu
requenmenlo para lhes deferir como convier. Paco
da assembléa, 16 de Julho de 1823. -Antonio RÔdrigues Velloso de 01-iveira-Estevão Ribeiro de
Rezende-D. N1t-no Bugenio de Locio- João Antonio,
Rodrigues de Carvalho-Bernardo José da Gama-.
José Teixeira da Fonseca Vasconcellos - José Antonio da Silva llfaia. » - Foi approvado.
Segundo

« Vendo a commissão de legislação o requerimento
de Justmo André, João Sabino da Silva e Antonio
J~sé Gusmão,. p~esos naJortaleza da ilha das Cobras, C?mo cnmmosos. d ~stado, que pedem serem
.soccorndos com uma diana para a sua subsistencia,
9 Sn. SEC nET;~n10 C.~nNEmo DE CAMPOS leu o bo- é de parecer, que devem os supplicantes recorrer ao
letim do cirurgiao assistente de Sua Magestade o governo, para lhes deferir, attendendo ás suas cirJmperador :
cumstancias. Paco da assembléa 17 de Julho de« Sua l\Cagcstade Imperial vai continuando a 1823.-Antonio Rodrigues Vello;o de Oliveira passar sem novidade. llenovou-se hoje parte do Estevão Ribeiro de Re:::ende-José Teixeira da Fonapparelho; achamos tudo em bom estado; e pela seca Vasconcellos-José Antonio da Silva JJ!aiaprimeira vez Sua Magestade Imperial vestiu-se para D. Nuno E1tgenio de Locio - João Antonio Rod·r iprincipiar a dar alguns passos na sua impe rial ca- gues de Carvalho -Bernardo José da Gama. ))-Foi
mara. Paço da imperial quinta da Boa Vista, 17 de approvado.
!u111o. (17° dia de mol~stia) 1823. -O cirurgião da O Sn. RrnEmo DE ANDRADA, como relator da.
?mpenal camara e ~ss1stente ~ Sua Mage~tade _o commissão de fazenda leu lambem os seguintes
Imperador. - Domingos lhbeiro do s Guimaraes pareceres.
Peixoto. »-Foi ouvido com muito especial agrado.
·
Primeiro
Leu tambem o seguinte officio do ministro de
« Os guardas do numero da alfandega empregados
'Stado dos negocios da justiça:
« lllm. e Exm. Sr.-Commuuico a V. Ex. para ser na conducção dos generos, que de bordo das embarpresenteá assembléa geral, constituinte e legislativa cações se transportão para a mesma, requerem, se
que o governo tem dado as necessarias providencias lhes augmentem o pequeno salario, que actnalmente.
em attenção ao omcio, que V. Ex. me dirigiu em percebem pela impossibilidade de poder com elle.
data de 10 do correnttJ mez, parecendo conveniente subsistir, allegando o exemplo dos guardas dos·
que V. Ex. leve ao conhecimento da mesma assem- a:mazens, que .tendo no exercício das suas obrigabléa geral constituinte e legislativ11, que nem ha çoes menores mcommodos e perigos, obtiverão
mortíferas masmorras na fortaleza da Laíe, nem o augmento, como mostrão pelo documento que
governo pelos seus principios philantropicos lhes dá ajun_tão. A commis~ã9 de fazenda é de parece~, que
uzo aonde quer que ellas existão . Emquanto ás in- se nao defira a dec1sao da pretencão dos supplicanformacões de que trata o mesmo officio, serão com- tes, por depender da organisação; a que em consemunicâdas a V. Ex. pelo ministro da justiça, ã quem quencia da constituição se deve nttessariamente
se passão as ordens para esse fim. Deus guarde a proceder d ~ tudo o que se referir a objectos da faV. Ex. Paço, em 15 de Julho de 1823.-João Vieira zenda e alfandegas, pela qual se ha de fixar o
de Carvalho . - Sr. José Joaquim Carneiro de Cam- numero, e vencimentos dos seus empregados. PaçQ
da assembléa, 17 de Julho de 1823. - llfanoel Jàpos.>> - Ficou a assembléa inteirada.
cintho Nogueira da Gama - llf artim Franciscr>.
O Sn. ANDRADA MACHADO: - Pergunto se com Ribeiro de Andrada-Barão de Santo Amaro-José,
efTéilo passou para outra prisão.
Arouche de Toledo Rendon-José de Rezende Costa.»
O Sn. CAnNEIRO DE CAMPOS: - O ministi;o limi- -Depois de curto debate foi approvado.
tou-se a dizer simplesmente que se derão as precisas
Segundo
providencias; e que se expedio ordem ao ministro
da justiça para dar as informações pedidas.
« Antonio Joaquim Nogueira, deputado escrivão
0
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da junta da fazenda. d~ provincia do EspiriL_o-San to,
queixa-se da provisao do thesouro publico de 12
de Dezembro do anno proximo passado , pela qual
fôra reduzido a 400$000 o ordenado e ajudas de
custo que recebia no dito emprego, o que tt~do
montava a 800$000, vindo assim a ficar de _pernr
condição que outros em.1.)fegados da_ ~nesm~ Junta ,
que em virtude da mencionada prov1sao forao a~o
sentados com metade dos seus ordenados . São
lecraes os documentos com que o supplicante mostra,
qife foi terceiro escripturario do thesouro, donde
passou a deputado escrivão da sobredila junta com
o ordenado de 400$000, segun~o a carta regi~ de
22 de Maio de 1809 e com mais 200$000 de aJud a
de custo da mesma sorte que vencêra o seu antecessor, que foi o primeiro deputado escrivão da
mesma junta. E' igualmente legal. o outro documento, pelo qual :r;nostra o s.upplicante que ou.tra
ajuda de custo de igual quantia lhe fôra conferida
pelo seu bom serviço em 16 de Junho de 1815.
cc A co=issão de fazenda entrando no exame
deste negocio, tendo em vista os documentos acima
notados e a provisão original de 12 de Dezembro
do anno proximo passado, reconhece que a queixa
do supplicante- é fundada e exige ser r eparada.
Constou na commissão que o governo já repariu·a
parte desta injustiça, dep~is de ter indeferido o
requerimento que o supphcante apresentou e se
acha junto a estes papeis ; a outra parte deve s!lr
iaualmente reparada, porque é especrnsa a razao
d°e differenca de títulos, dando-se validade sómente
aos que se â.chão firmados com a assignatura do
soberano.
cc Por todas estas razões a commissão é de parecer
que se diga ao governo que reforme a provisão de
12 de Dezembro do anno passado, na parte que
respeita á reducção dos vencimentos do supplicante,
emquanto esta assemblé~ não. d~libera s?bre as
reformas que são necessanas e md1spensave1s neste
ramo da administração publica.
« Paco da assembléa, 17 de Julho de 1823.-Barão
de Santo Amaro.-Manoel Jacintho Nogueira da
Gama.-José Aroi1che de Toledo Rendon.-José de
Rezende Costa. » - Por haver quem fallasse contra
o parecer ficou adiado.
Terceiro
« Manoel dos Santos Pereira & C. recorrem a esta
assembléa pedindo que se mande subsistir o contrato das sizas e meias sizas, do districto dos
Campos, que solemnemente arrematarão. Ilerante a
junta da fazenda da provmcia do Esp~nto-Santo
pelo triennio de 1821 a 1823, e que foi mandado
invalidar pela resolução de 24 de Outubro de 1822,
tomada em consulta do conselho da fazenda, sobre
-0s requerimentos de Joaquim José Gomes da Silva
& Castro.
« A commissão da fazenda examinando as consultas e doculnentos que lhe forão enviados, não
póde deixar de concordar com o voto geral de
todos os conselheiros da fazenda que assignárão a
consulta de 27 de Setembro de 1822, e que foi
desattendido na resolucão de 24 de Outubro do
mesmo anno, quanto a sê mandar terminar o contrato no fim do dito anno de 1822, que era o segundo do triennio arrematado, por ter sido feito
dolosamente este contrato, passando-se a administrar por conta da fazenda publica o ultimo anno
do triennio. As razões expendidas pelo conselho
da fazenda sobre a validade .da arrematação dos

supplicantes são claras e fundad as nas leis ex.istentes; os prejuizos da fazenda publica forão attendidos pelo mesmo conselho, sem haver necessidade
de dissolver-se um contrato legalmente celebrado
em hasta publica; portanto, a commissão da fazenda é de parecer que os supplicantes devem ser
co nservados na posse do co ntrato que arrematárão
perante a junta da fazenda da provincia do Espirito-Santo, de que não podião ser privados por um
meio extraordinario, mas sómente depois de se
mostrar por. sentença proferida no juizo competente a nulhdade desta arrematação, tendo antes
disso unicamente lugar a intimação lembrada pelo
conselho da fazenda sobre dever pertencer aos co ntractadores tão sómente a cobranca da siza conforme
a pratica antiga, ficando pertêncendo á fazenda
publica tudo quanto elles recebess m de exce so
sobre esta pratica, em virtude da r esolução da
consulta de 16 de Fevereiro de 181 de que se não
fez expres,a mencão no termo da sua arrematacão ;
e intimando-se-lhes igualmente que fi carilw tam"bem
obrigados á reposição das sizas de Yendas a prazos,
que excedessem o triennio arrematado, no caso de
se provar legal e competentemente, que conlrnvierão ao disposto no § 3° das condições do seu
contracto.
cc Paço da assembléa, 17 de Julho de 1823.-.Jlfanoel Jacintho Nogueira da Gama. - Barão de
Santo Amaro.- José Arouche de Toledo Jlendon.Jo é de Jle::ende Costa.n-Ficou igualmente adiado.
O Sr. presidente assignou para a ordem do dia:
1. 0 • O projecto dos governos provinciaes; 2. 0 O
proJeClo da confirmação da legislação actual; 3. 0
Segundas leitura e regimento da assernbléa.
Leva ntou-se a se são ás 2 horas da tarde.- .Manoel José de Sou::a F1·ança, secretario.
Sessão em tS de Julho de t823 (')

PllESIDENCIA

DO Sll.

CAMARA

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da manhã, fez - se a chamada l:l acharão-se presentes 61
faltando por doentes os Srs . Ferreira Barreto Sil~
veira Mendonça e Furtado de Mendonça.
'
O S11. PnESIDEiffE declarou aberta a se, são e lida
a acta da antecedente foi approvada.
'
Forão remettidas á mesa as eguintes declarações
de voto

" 1. ª Declaro que na ultima sessão votei contra o seguinte membro do art. 16 - e ó independente do presidente e conselho, salvas as excepções.Os deputados Lopes Gama.- Caldas. - Pereira de
Sarnpaio.- Accioli.- Antonio Ribeiro Campos . José de Souza Jlfello.- .Marianno Cavalcanti.' Fortuna.
« 2.• Na sessão de hontem fui de voto que o com.
mandante militar não fosse independente do presidente e conselho, salvas as excepções . 18 de Julho
de 1823.-Francisco de Paula Soiiza.
" 3.• Declaro que na sessão de hontem votei
contra a proposição geral do projecto de lei, em
que se affirma que o chefe da força armada das
(*) Nessa sessão não escreverão os tachigrapbos.

SESSÃO EM 18 DE JULHO JJE 1823
provincias é independente da autoridade do presidente e conselho, ainda salvas as excepções.
cc Paço da assembléa, 18 de Julho de 1823.-0s
deputados Ribeiro de Rezende.-Bispo ccipellão-mór.
- Vasconcellos .-Gomide.-Ornellas .»-Mandou-se

que se inserissem todas na acta.
O Sn. SEcnETARIO CArtNErno DE CAMPOS leu o seguinte officio do ministro de Estado dos negocios da
justiça:
e< Illm. e Exm. Sr.-Sua Magestade o Imperador,
1.endo concedido a demissão, que lhe pedirão os ministros e secretarias de Estado dos negocios do Imperio, e5trangeiros, e da fazenda; e ~evendo elles
ser sub tituidos por outros, quepelo seu caracter,
e co nhecimentos, e sua flrm adhesão á causa do
BrazilJ. e aos principio conslitucionaes, merecessem
a con11ança publica: Nomeou a V Ex. para os nr.1?0cios do Jmperio, e e trangeiros, e ao r. conselheiro
Manoel Ja intho Nogueira da Gama para os da fazenda, e pre idencia do thesouro publico. O que de
ordem de . M. Imperial participo a V. Ex. para
ser presente á assembléa geral constituinte e legislativa deste Imperio.
e< Deus guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro, em 18 de Julho de 1823.- Caetano Pinto de
Miranda Alontenegro.-Sr. José Joaquim Carneiro
rle Campos. »-Depois de algum debate, foi remei.tido o officio á commissão de constituição para dar o
seu parecer com urgencia.
O Sn. llrnEIRO DE REZENDE :-Disse que igualmente tinha sido nomeado por S. 1\1. Imperial para
intendente geral dá policia; e que requeria que a
as embl éa tomasse em consideracão se a dita no meação era ou não compatível coin o cargo de deputado.
Decidiu-se que o illustre membro mandasse por
e cripto a sua proposta para se tomar em consideração.
Entretanto convidou o Sr. presidente a commis~ão de constituição a sahfr da sala para formar o seu
parecer sobre a nomeacão dos Srs. Carneiro de
Campos e Nogueira da ·Gama para ministros de
Estado.
O n. ArrnRADA E S1LvA pediu ser dispensado de
interpor o seu parecer sobre este negocio a que estava obrigado como membro da referida com missão.
Não foi concedida a dispensa.
O n. llrnEIRO DE llEzENDE mandou á mesa, na
conformidade do que ordenára a assembléa, a sua
proposta concebida nos termos seguintes:
cc Por decreto da data de hontem fui nomeado
por . J\I. o Imperador int~ndente geral d~ polici_a,
por ter annuido á supp!1ca do conse.lh~1ro Joao
Ignacio da Cunha que pedm a sua dem1ssao : proponho que a assembléa tomando .em consideração
esta indicação decida se é compat1vel com o cargo
de deputado.
cc Paço, 18 de Julho de 1823.. -0 d~putado Es.tevão Ribeiro de Rezende. »-Foi remett1da á com missão de constituição para dar o seu parecer com urgencia.
O Sn. VEncuEmo mandou para a mesa o diploma
do Sr. José da Costa Carvalho, deputado nomeado
pela província da Ilahia. - Foi remettido á commissão de poderes.
Os Srs secretarias Costa Aguiar e Muniz Tavares,
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como membros da eommissão de constituição, retirárão-se para tratar com os outros do parecer que
devia apresentar-se; e por isso forão substituídos
pelos Srs. Fernandes Pinheiro e Maia, secretarias
supplentes.
O Sn. PRESIDENTE annunciou que estava á portada
sala o Sr. José Alves do Couto Saraiva, nomeado
deputado pela província de J\linas Geraes ; e sendo
introduzido na fórma do estylo prestou o juramento,
e tomou assento no congresso.
O Sn . SECllETAlllO CAnNEIRO DE CAMPOS, conti nuando no exped iente, leu o seguinte officio do almirante Hodrigo Pinto Guedes :
« I m. e Exm. Sr.-Fico sciente da determinacâo da assembléa geral constituinte e legislativa do
Ímperio do Brazil, que V. Ex. me communica em
data de hoj e, para que eu concorra com outros officiaes a formar uma commissão, que tem por objecto
trabalhos pertencentes ás repartições da guerra, e
da marinha. Rogo a V. Ex. queira fazer constar na
mesma assembléa a minha obediencia, e respeitosos agradecimentos pela honra que recebo, por tão
distincta nomeação : confessando ao mesmo passo
que os meus diminutos conhecimentos, e velhice
cançada serviráõ de desculpa, quando se julguem
insufficientes os meus trabalhos, em que não faltará
diligencia, nem boa vontade, correspondentes ao
dever que reconheço.
« Deus guarde a V. Ex. Matacavallos, em 16 de
Julho de 18.23.-Rodrigo Pinto Gtiedes.- Sr. José
Joaquim Carnéiro de Campos.»- Ficou a assembléa
inteirada.
Leu outro do coronel Francisco José de Souza
oares de Andréa, concebido nos termos seguintes :
e< Illm. e Exm . Sr.- Accuso a recepção do officio de V. Ex em data de hontem acompanhando a
cópia da relação dos membros de que se ha de compõr a com missão de fóra, e a cópia dos artigos que
hão de servir de regulamento para a sua correspondencia com a commissão de dentro : e fico de
tudo entendido, esperando que pela secretaria de
Estado dos negocios da guerra me sejão dadas as
orden, competentes para o seu devido effeit.o .
e< Deus guarde a V. Ex. muitos annos. Rio de
Janeiro, 17 de Julho de 1823. - lllm. e Exm. Sr.
José Joaquim Carneiro de Campos.- Francisco José
de Sou.;;a Soares de Andréa. »
Fallarão alguns Srs. eputados sobre a necessidade que se indicava no dito officio, de se expedir
ordem da secretaria da guerra para o dito coronel
poder servir na commissão de fóra; e afinal decidia a assembléa que se parlir.ipasse ao ministro
da guerra a referida nomeação para sua intelligencia.
O Sn. NocuEmA DA GAMA pediu a palavra e propoz a seguinte
e< INDICAÇÃO
"
cc Que se 'peça ao governo, pela repartição do ministro e secretario de Estado da guerra, a consulta
que em fins do anno de 1811 ou principio de 1812 fez
o conselho supremo militar sobre o modo de estabelecer no Brazil um monte-pio para soccorro das
viuvas, filhas e filhos aos officiaes militares.
·cc Esta consulta, que não foi resolvida alé ao presente, deve existir na secretaria de Estado da repartição da guerra; e quando não exista, se póde haver
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da secretaria do conselho supremo militar a cópia de constituição, quanto ao 1° que Sua Magestade
de t.udo quanto se apresentou a semelhante respeito. Imperial póde escolher os seus ministros de entre
« Paco da assembléa, 14 de Julho de 1823.-No- os deputados da assembléa, emquanto na constig1ieira da Gama. »-Foi approvada, ordenando-se tuicão se não deliberar o contrario.
cê Quanto ao 2° parece á mesma commissão que
que se expedisse o competente officio.
O SR. RODRIGUES DE CARVALHO observou que os aceitando os deputados o exercicio de ministros de
tachigraphos não estavão presentes, e que não sendo Estado, ficão por consequencia vagos os seus lupossível assim haver Diario, deveria dar-se alguma gares na assembléa, e serão substituídos pelos resprovidencia sobre este objecto de tanta impor- pectivos snpplentes.
«Quanto ao 3° que esta vacatura será temporaria,
tancia.
mandando-se proceder a nova eleição de deputados
Fallarão alguns Srs. deputados ; e afinal decidiu- para preencher os lugares vagos, a qual poderá rese que a commissão da redação do Diario infor- callir sobre os mesmos deputados que aceitarão o
masse por escripto sobre os inconvenientes da falta ministerio. Paço da assembléa, 18 de Julho de 1823.
de um terceiro turno de tachigraphos, para poder a - Antonio Luiz Pereira da Cunha .- Antonio
assembléa deliberar o que fosse justo.
Carlos Ilibe.iro de Andrada JJfachado e Silva.Em consequencia desta decisão retirarão-se os Francisco Afunt.::: Tavares.-Jo é Ricardo da Costa
membros da commissão da redação para apresentar Aguiar de Andrada.- Pedro de Araiijo Lima.a informação exigida.
Jo~é Bonifacio de Andrada e Silva».
O SR. SECRETARIO CARNEIRO DE CAMPOS pediu a
Segundo
palavra para ler o seguinte officio do ministro de Estado dos negoc10s da marinha :
« A commissão de constituicão tomando em cone< lllm. e Exm . Sr.-De ordem de S. l\L Imperial sideração o que participou a esta augusta assembléa
communico a V. Ex. para levar ao conhecimento da o Sr. deputado Estevão llibeiro de Hezende fazenassembléa geral constituinte e legislativa do lmpe- do-lhe constar que Sua l\fagestade Imperial o norio, que pela corveta Liberal, chegada hontem a meara intendente geral da policia, e que elle proeste por1o, participa o 1° commanêlanle da esquadra punha se declarasse se era ou não compativel esle
do bloqueio, lord Cochrane, em oficio ·datado em cargo com o exercício de deputado : é de parecer
:;! do corrente, que naquelle dia, evacuára o inimigo que Sua Magestade Imperial, pode nomear de entre
a Bahia, não podendo ter mais recursos por mar ; e os deputados o intendente geral da policia, mas que
'que .j_ de -siia Intenção persegui-lo, até onde isso acceilando este o emprego fica vago o lugar de deputado para ser substituído pelo supplente de sua
J?._ossa ser vantajoso.
.
.
.
cc Deus guarde a V. Ex. Palac10 do Rio de Ja- respectiva provincia, ficando todavia inhibido de
neiro, 18 de Julho de 1823.-Lui.::: da Cunha JJto- tomar outra vez assento nesta actual assembléa
reira.-Sr. José Joaquim Carneiro de Campos.»- constituinte e legislativa o mesmo Sr. deputado,
Ficou a assembléa inteirada, e recebeu-se com muito uma vez que não seja reeleito, para o que se manespecial agrado esta noticia.
dará proceder a nova eleição ; o que terá lugar em
Leu mais o seguinte boletim do cirurgião assis- quanto na constituição esta materia não for regulada. Paço da assembléa, 18 de Julho de 1823.- Antente a S. l\L o Imperador:
· « S. M. Imperial continúa, como no dia antece- tonio Lttiz Pereira da Cunha.- Antonio Ca1·los Ribeiro de Andrada Ai achado e Silva.- Pedro de
dente, a passar sem nov\dade.
cc Paço da Imperial Quinta da Boa-Vista, 18 de Araujo Lima.. - José Ricardo da Costa Aguiar de
Julho (18° dia de molestia) 1823.-0 cirurgião da Andrada.- José Bonifacio de Andrada e Silva.imperial camara e assistente a S. M. o Imperador. F1·ancisco Afuniz Tavares''.
Entrou em discussão o primeiro parecer; e por
-Domingos Ribeiro dos Guima.rães Peixoto. »-Foi
que, depois de ser largamente debatido, deu a hora,
ouvido com muito especial agrado .
A este tempo voltou a comr'nissão de constituição, propoz-se por conveniente continuar a sessão até se
e occuparão novamente os seus lugares os Srs. se- resolver inteiramente o negocio.
cretarias Costa Aguiar e Muniz Tavares.
q ?n. PRESIDENTE fez a proposta á asscmbléa; e
O Sn. PEREIRA DA CuNHA, como relator da refe- dec1d10-se permanente a sessão.
9 Sn. ALMEIDA E ALBUQUERQUE propoz que se imrida commissão, leu os seguintes pareceres :
P!1m.1ss~ o par~cer .da commissão, para ser depois
Primeiro
d1str1bu1do, e d1scutIT-se com melhor conhecimento
« Havendo S. M. o Imperador nomeado para mi- de causa.
nistros e secretarias de Estado dos negocios do ImNão foi apoiada a proposta; e por isso se não
perio, e da fazenda, a dous deputados desta augusta tomou em consideração.
assembléa, entrou em duvida: 1°, se o governo poFallarão então sobre a materia alguns Sr. depudia escolher para o ministerio os membros da mes- tados, ~ julgando-se por fim discutida, propoz o
ma assembléa, durante o seu exercício : 2°, se acei- Sr. presidente :
tando elles os ditos empregos devem ou não conti0
Se o imperador podia escolher deputados
nuar a servir conjunctamente um e outro, ou se o da1.assembléa
para seus ministros de Estado.-Venlugar, e exercício de ministro de Estado exclue o de-' ceu-se que sim.
deputado: 3°, se ficando por consequencia vago o :Z-.º Se os lugares dos deputados nomeados para
lugar de'deputado, deve este Eer supprido pelo res- mm1stros de Estado vagavão temporáriamente.pectivo supplente, e se esta substituição é perpetua Venceu-se que não.
ou se temporaria emquanto se não procede a uma
3. 0 Se elles devião, omquanto exercessem
nova eleição por sua respectiva província. '
aquelles empregos, ser dispensados da assiduidade
« A' cerca de quaes artigos parece á commissão de frequencia na assembléa. -Venceu-se que não.

SESSÃO EM 19 DE JULHO DE 1823
Pelas reflexões de alguns Srs. deputados propoz
tambem o ·sr. presidente se o Sr. Carneiro de
Campos devia sabir do lugar de primeiro secretario
da assembléa emquanto fosse ministro de Estado .
- Venceu-se que sim, e que entrasse o respectivo
supplente.
Suscitou-se a duvida de ser esta resolução da assembléa, sobre o parecer da commissão, temperaria
ou perpetua ; e decidiu-se que o resultado destas
votações só teria observaocia, emquanto pela constituicão outra cousa se não decretasse.
O SR. PRESIDENTE assignou para a ordem do dia:
1° o projccto dos governos proviociaes, 2° o projccto sobre a confirmação da legislação actual, 3°
segundas leituras de propostas, e regimento da assembléa.
Levantou-se a sessão depois das 3 horas da tarde.
- lJlanoel José de Sou::a França, secretario .
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Fallarão alpuns Srs. deputados ( mas não se entendeu o tach1grapho) ; e feita a proposta pelo Sr.
presidente, decidio-se que sim; e igualmente se re-.
solveu que esta deliberacão se estendia a todo e
qualquer caso' de semelhante natureza.
O .SR . NOGUEIRA DA GA111A pedio a palavra e fez a
seguinte
<<

INDICAÇÃO

. « Proponho, q.ue se haja de participar aos min.1stro5 e secretanos de Estado dos negocios da marmha e da guerra a nomeação que se fez de ofliciaes
de uma e outra repartição para a commissão de
fóra. 19 de Julho.- Nogueira da Gamall.
Depois de alguma discussão, foi posta á votação, . e approvada.
O SR. SECRETARIO FRANÇA leu o parecer da commissão de constituição apresentado na sessão antecedente sobre a nomeacão do Sr. Ribeiro de ReSessão cm t 9 de Julho de t 8~3
zende para intendente geral da policia.
os~. ALMEIDA ALBUQUERQUE pediu a palavra e fez
PRESIDENCIA DO SR . CAMARA
a segmnte
·
Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
« INDICAÇÃO
manhã, fez-se a chamada, e acharão - se presentes
58, faltando com causa participada os Srs. Andrada
.« Prop~nho que o parecer da c~mmissão primeiro
Machado, Ferreira Barreto, Ferreira Nobre, Pa- s·e1a reduzido a proposta para ser impressa se assim
checo e Silva, Furtado de Mendonça, Alvares Ma- se julgar conveniente, para então entra'i· em disciel; e sem ella o Sr. Couto Saraiva.
cussão na fórma do costume».- Albuquerque».O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e lida Foi regeitada.
a acta da antecedente foi approvada.
O SR. FRANCA : - Eu não posso convir em que
Forão á mesa as seguiu tes declarações de voto : desta .assembléa se nomeem para os empregos do
l.• « Declaro que na sessão de hootem fui de e~ecuh vo quaesquer outros deputados, além dos mivoto que vagass m temporariamente os lugares dos mstros de Esta~o ~ctuaes a resp eito dos quaes a
deputados empregados no mioisterio. Paço da as- mesma assemblea dispensou na sessão de hontem ·
sembléa. 19 de Julho de 1823.-Francisco Muniz porque i~so seri!l estabelecer ~m regra uma excepção:
e excepçao motivada, e qualificada de circumstanciTavares. -O deputado, Costa Aguiar».
2. • « Declaro que na sessão de hootem fui de as que se julgaráõ imperiozas para se ella admittir;
voto: 1° que o Imperador não podia nomear um de- de sorte que não podem constituir exemplo a r espeito
putado para o ministerio, 2° que DO caso de o poder de outros empregos pela singularidade de sua confaz er, o senhores eleitos não de vião mais continuar dição; pois se abrimos a porta a semelhantes anoa terassento na as embléa .-Ilenriques de Re::ende ». malias, bem depressa poderemos ver os procura3. • « Declaro que na sessão de hontem votei dores d?s povos tornados em agentes do governo,
contra não ficarem suspensos do exercício de de- e seus mstrumenlos, ou pelos cargos que occupão
P.utados o senhores que forão nomeados ministros o~ por aquelles que ~biciouão occupar. Senhore~
de Estado, durante o exercicio deste ultimo emprego. se1amos francos em dizer a verdade, não é assim
Paço da assem biéa, 19 de Julho de 1823.- O de- que havemos corresponder á devida confianca que
em nossa representação poz o povo brazileiro'.
putado J}farianno Cavalcanti ».
Este não nos poderá taxar de menos zelosos da
4. • « Declaro que na sessão de hontem fui de
voto que o chefe do poder executivo não podia in- causa publica em contemporizarmos, como conterinamente, emquanto se não fizesse a consti- temporizamos hontem a respeito da escolha e emtuição, eleger deputados da assembléa para minis- prego dos ministros de Estado tirados desta 'assemtros de Estado, nem para qualquer outro emprego. bléa; mas não será tão indulgente, que nos excuze
Paco da assembléa, 19 de Jttlho de 1823.- O depu- se deste exem plo quizermos fazer regra; antes talve~
tad°o, Fortuna.- Carneiro da Cunha.-Caldas». nos taxe de ambiciosos, que cobrimos com as reso5. • « Declaro que na sessão de hontem votei que luções d'agora as nossas pretenções futuras .
os dous Srs . dep utados eleitos ministros de Estado
O Sn . CARNEIRO DA CuNHA : - Co~o hontem se
fossem dispensados de assis tir ás sessões desta as- venceu que dous Srs. dep utados podassem ficar na
sembéa durante o tempo do seu ministerio . Paço 19 assem~l~a e exercitar ao mesmo tempo as funcções
de Julho de 1823.- O deputado, Alencar» .
de mm1stro de Estado, nada direi sobre isso bem
6. • « Na sessão de hontem pondo-se á votação o que f!-ãO fosse essa a minha opinião e até estej~ per2° art. do parecer da commissão de constituição su~dido que tambem. não é a dos povos; mas quando
sobre a nomeação dos deputados para o ministerio vejo o poder executivo querer ainda accumular diso deverião vagar os seus lugares temporariamente, ve.rsos emp~eg~s em um só individuo (o que para
eu votei.- Não.- Araujo Lima.-Cavalcanti de mim é de d1ffic1l desempenho) não ppsso calar-me •.
Eu só descubro nisto a continuação da marcha
Lacerda» .
A{lenas foi lida esta ultima declaração de voto, anti~a do governo .qu~ .sem lhe embaraçar o máu
suscitou-se a questão se poderia haver declaração de servtço dava a um sómdivtduo dous, quatro, e ainda
mais officios; porém como estou persuadido que
voto sendo este o da maioria.
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não devemos seguir systema tão prejudicial e in - decidiu tambem que os lugares desses deputados
se não reputavão vagos; logo como se quer hoje
justo, voto contra o parecer da commissão.
O SR. VERGUEIRO: - Se não estivesse já vencido que se repule vago o do Sr. deputado nomeado
que dous Srs. deputados exercessem as funcções de para inLendente ? Como vejo a mesma razão em
deputados e de secreto.rios de Estado, eu diria que ambos os casos voto pela mesma decisão ; o por
não se permittisse tal nomeação para intendente; mas isso approvando a primeira parte do parecer não
o que se decidio a favor d'aquelles deve lambem re- me conformo com a segunda.
solver-se a respeito deste. Eu voto pois segundo a deO Sn. PEREIRA DA CuNHA :-Havendo a assembléa
liberação hontem tomada nesta assembléa, e digo deliberado que os ministros de estado nomeados
que está no mesmo caso o intendente, e que deve continuassem a occupar o lugares de deputados
ser a mesma decisão.
corre de plano que igual sorte deve ter a nomeacã~
O SR. CARNEmo DA CUNHA: - Não concordo ; nós do intendente geral da policia, assim porque o seu
podemos variar, considerando o negocio de outra exercicio é de summa importancia para a segurança
maneira ; muito mais não estando no mesmo caso a mtcrna .do E_stado, e dei-e e la eleição ser quanto
nomeação do Sr. Ribeiro de Rezende para inten- fôr poss1vel hvre e esponlan a para que recaia cm
dente, e os dos outros senhores para ministros de pessoa_ que mereça a con fian ça de Sua lllagcstade
Estado. Disse-se em favor da nomeação destes Impenal, como lambem porque este magistrado
que era preciso que fossem homens da confiança da goza em grande parte das attribuições dos mini tros
nação, e que sem ministros de Estado não anda o de estado, porque recebe immediatamentc as orden
expediente do governo; mas isto não tem applicação do soberano para as observar e fazer cumprir e
ao intendente pois ainda que seja cargo de ponde- alé transmittil-as aos mesmos ministros, ao me~os
ração, nada se perde em se estar algum tempo sem de viva voz, como tantas vezes tem acontecido. A
elle, emquanto se busca fóra da assembléa um razão lembrada por um nobre deputado que foliou
homem capaz de desempenhar as suas funcções; nesta sess~o, de que por ser odio o ao publico 0
não supponho tão grande a falta degente que não nome de mtendente geral da policia, não devia
tenhamos fóra da assembléa quem seja idoneo para cont~1_ua_r a ser deputado o magistrado que o exercia,
aquelle emprego. Portanto torno a dizer não accu- ~ ful!liss1ma e sem fundamento algum, pois nem o
mulemos lugares ; e já que se decidio a favor dos rntendente nomeado e os que se lhe serruirem
senhores nomeados para ministros de Estado seja ao emquanto durar esta autoridade, ha de e~ercita;
menos unico esse caso, por excepção de regra.
sua jurisdicção tão arbitrariamente como em outro
O SR. ÁNDRADA E SILVA {não se entendeu o ta- temp~ p~aticavão, porque lhe obsta um goYerno
constitucional, aonde a lei deve ser religio amonte
ehigrapho ) .
O SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE : - Eu creio que guardada P. por ella se achão garantidos o dü·eilos
sobre esta materia nos devemos regular pela boa sociaes contra o despotismo, qualquer que seja o
razão, e pelos princípios adaptados por outras na- pretexto com que elle se queira cohonestar nem
ções civilisadas, e regímen constitucional. Em al- po~eria h.aver al~um emprego que tenha me;e~ido
gumas eu vejo os ministros de Estado nas suas as- mrus o odio publico do que o de ministro e' secresembléas, nem acho que isto seja um absurdo, tano de estado, e sem embargo disso os vejo conporque na verdade não supponho incompatível o exer- tinuando a occupar os lugares de deputados.
Eu não personalis_o, ne~ pret~ndo in ultar algum
cício dos dous empregos. Porém não quero deduzir d'aqui que todos os empregados sejão tirados da de_ meus re pe1lave1s compa~he1ros, mas não pos o
assembléa, antes votarei que isto se entenda só do d~ixar de lembrar que a sim como muitos miministros de Estado, ora o intendente geral da po- mstros de estado em todas as nacõe tem feito a
licia não é ministro de Estado, e além disto até or- felicidade de seu paiz-, pelas acôrtadas providendinarimente tem contra si a opinião publica ainda ctas com q_ue tem concorr~do para o seu bom go que seja um excellente homem, e por isso não verno, assim Lambem mmtos outros !em commetconvém que sirva ao mesmo témpo de deputado . .. tido mil absurdos, abusando da confianca de seus
l\luito embora Sua Magestade nomeie algum de nós soberanos, e P?r um rasgo de penna, por' um aviso
para intendente, se o achar com as qualidades ne- ou uma_ portana (que é. só mudança de nome) tem
cessarias; mas nesse caso saia da assembléa o de- tud~ fei to a seu alvedr10, derogando lei e desorputado ; o que eu não quero é que exerça ao mesmo ga~1sando quanto na sociedade devia oxistir com
mais fin:neza e segurança. Daqui vem as maldições
tempo as duas funcções.
O SR. RoDruGuEs DE CARVALHO : - Não compre- que mmtas vezes tem recahido sobre este~ grandes
hendo qual seja a grande difficuldade de ser o inten- empregados publicas que no augusto nome de seus
dente tambem deputado, da mesma fórma que já se sob~ranos commettião toda a qualidade de arbivenceu que continuão a ser deputados os dous se- trariedades, que ião mais longe e erão mais connhores nomea4ios por Sua Magestade para ministros sequentes do que as dos int~ndentes de policia;
faça-se a uns e out~os effect1va sua responsabilide Estado .
Se é pelo trabalho não figuro que seja tanto em dade, e. fiCf!~á garantida a . li~erdade civil e seguqualquer dos lugares que não tenha algumas horas rança md1v1dual como prmc1paes bens da socievagas para trabalhar no outro ; e quando algum dade: V?lO portanto qu e subsista entre nós ó
dia tenha negocios de tanta importancia que lhe benemento deputado que foi nomeado para intenlevem o 'tempo todo, falte esse dia á assembléa ; dente geral da policia e cuja autoridade ha de
isto não tem grande inconveniente. Demais eu exercitar como a lei lhe recommenda.
ju~go que hayeria contradicção de resoluções deter:. O SR. CARNEmo DE CAMPOS: - Trata-se de decimmando ~oie _a assemb_l éa uma cousa e, amanha dirmos se o illustre deputado o Sr. Ribeiro de
outra; pois nao ha duvida q~e ~ asse~blea assen- ~ Rezende, nomeado intendente geral da policia póde
tando que o Imperador podia ~ll'~r d entre nós os 1 com este novo cargo conservar 0 de deputado desta
que bem lhe parecesse para m1mstros de estado, augusta assembléa. Alguns Srs. deputados para
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decisão desta questão têm procurado classificar o tados, com o fundamento de que muito aproveitaria
cargo de intendente geral da policia ; uns collo- a as~e mbléa com a presença del.les, visto que pela
cando-o no ministerio e outros na magistratura; e pratica que possuem dos negocios a poderião inposto que eu me persuada que podemos lomar a formar bem das necessidades e estado da nacão,
nossa resolução sem qualificar este cargo, todavia afim de conseguir, como nos propomos, o meihor .
antes de pronunciar o meu voto sobre a incompa- acerto nas nossas decisões.
tibilidade do exercicio do Sr . Ribeiro de Rezende
Ora este mesmo argumento nos deve persuadir,
nos cargos de deputado e intendente geral da po- que será muito conveniente que se conserve como
licia mostrarei que este nem é uma repartição do membro da assembléa o intendente geral da pomintsterio, nem lambem é propriamente uma ma- licia ; porque empregando-se elle com a maior vigistratura.
gilancia na manutenção da segurança interna,
Sr. presidente, para caracterisarmos este cargo muito nos póde instruir nesta materia, tão impornão devemos attender para o que ellr é em França ; tante nas nossas actuaes circnmstancias, para a
as leis e instituições desse reino nada tem com- provermos de remedio prompto e efficaz. Pelo que
nosco ; recorramos á verdadeira fonte que é a lei com este mesmo fundamento voto que o illustre
da sua creação, analisemos as suas funcçõ es e re- membro o Sr. Rib eiro de Rezende continúe nC>
conheceremos bem depressa que o intendente geral exercício de deputado desta augusta assembléa
da policia não se póde classificar entre os ministros cumulativamente com o cargo de intendente geral
de estado, nem mesmo dizer-se um quasi ministro da policia.
de estado, servindo-me da expressão de um illustre
O parecer da commissão sendo o mesmo que ella
membro.
já deu ácerca dos ministros de estado, não póde
Em verdade ainda que o intendente geral da já subsistir á vista da resolução qne a respeito
policia algumas vezes receba ordens immediata- destes tomou a assembléa; demais disto eu não sei
mente do soberano, comtudo não tem com elle um porque principio quer a commissão que a assembléa
despacho regular, _não ·e ntra no gãbinete dos .mi~ se arrogue o direito de embaraçar a um deputado
nistros, e bem longe de com elles emparelhar e legitimamente nomeado o exercício das suas funcsubordinado ao da repartição da justiça, de quem cães ... Os nossos poderes são todos delegados, e
regularmente recebe as ordens do soberano: ora â nação não nos delego u o poder de nomear, nem
isto só basta para mostrar que elle não é ministro de destituir os seus representantes ; foi aos seus
de estado, porque se o fosse, não teria esta subor- eleitores, á quem sómente conferio o poder de os
dinacão no exercício do seu eargo .
nomear, e a sua .destituição só póde ter effeito nos
Tainbem não o considero um magistrado pro- casos e pelos me10s por ella declarados.
priamenle. Porquanto o ma_gis_trado_ no sentido
Nós não temos ainda uma constituicão que deestricto é aquelle que exerce 1unsdicçao, e esta se- clare a incompatibilidade que julgou ºa commissão
gundo a qualificação de. direito é - notio jwre ma- e nas instrucções para as eleições, que supprem
gislratus competens - JSto é, a faculdade de co- nesta parte a falta da constituição não apparece
nhecer para sentencia~:. ora o intendent~ ~era! .da essa incompatibilidade. A' assembléa só toca o dipolicia, quer no exerc1c10 da parle admmistrativa reito de fiscalisar a legalidade das elcicões, não
do seu cargo, quer na judicial, nunca é julgador, póde embaraçar que um deputado legitimamente
não profere sentenca .
eleito exerça as suas funcções, senão nos casos
E' verdade que él!e procede a summarios, mas virtualmente comprehendidos nesta fiscalisacão,
não os senlencêa, remette-os ao juízo competente como os da impossibilidade pbysica ou moral; tal
por onde são julgados; e se algumas vezes pelos como o achar-se criminoso; mas ninguem dirá que
seus exames manda castigar, obra então por auto- o novo cargo em que entra o illustre membro
ridade extraordinaria e não por jurisdicção que constitua uma impossibilidade moral de continuar
exerça, pois para isso não precede sentença; usa a ser deputado, e que por isso a assembléa deva ou
neste caso do que em direito se chama imperfo tenha direito de dar-lhe por acabada a sua commero-j11 gladii-que a lei lhe confere para manter missão de representante da nação. Eu não quero
a segurança publica.
.
.
direitos indeterminados.
Não é aqui o lugar proprio de exammarmos, se
Se por motivos taes pudesse a assembléa excluir
semelhantes procedimentos sem sent~nça são bons ; do seu seio os deputados, teriamos uma porta aberta
eu não os approvo, e estou persuadido que nesta para privarmos a nação daquelles que merecerão
parte a . in.tendencia ger~l ~a polic~a necessita de preferencia na sua confianca.
eminent1ss1IDa reforma; limito-me simplesmente a
Mas tenho ouvido dizer ·que o intendente geral
referir a idéa que formo deste cargo, tal qual foi da policia exerce um cargo odioso e que não é por
organisado pelo marquez de Pomb?-li em cujas ·isso de presumir que a nação qu~ira que elle
vistas não entrava formar delle um mm1ster10, para occupe lugar neste sagrado e puro recinto.
não ser independente, nem ser exercido por um
Senhores, se fosse ponderosa esta q1zão não sei ·
magistrado propriamente, para o não sugeitar ás como poderá subsistir a resolução que esta assemformalidades e recursos legues. Portanto entre nós bléa já abraçou depois de grande discussão. Não
a intendencia geral da policia é um cargo - s11i confundamos os cargos com os abusos que nelles se
generis. -Tem-se confundid.o com a magistratura, praticão, os quaes não vem de ordinario dos cargos,
não só porque são sempre tirados desta o.rde:n os porém das pessoas que os servem. Se admittirmos
jntendentes, como tambem porque contmuao a esta confusão, nenhum cargo se apresentará mais
trajar como os magistrados e se conservão na car- odioso do que o ministerio, pois que em nenhum
reira da magistratura com accessos.
se tem commettido tantos abusos e . de tão graves
Porém eu acho indilferente para a nossa decisão consequencias como nelle.
que elle seja ministro de estado ou magistrado ;
Ninguem diTá que manter a segurança e socego
esta augusta assembléa já resolveu que continuas- publico por providencias que previnão os crimes,.
sem os ministros de estado no exercicio de depu- tirando a tentação, interesse e facilidade de se
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praticarem; remover a causas que damnão a nossa ao parecer que está em discussão direi que me pasaude ; expurgar o paiz de homens perigosos, e rece que são tres as questões que temos a exami outros muitos artigos sobre que se emprega a vi- nar: 1ª se o Imperador pó de nomear qualquer degilancia da policia, não sejão objectos certamente putado para outros empregos: 2• se feita esta noda maior importancia para a mais firme estabilidade meação fica vago o lugar de deputado: 3• se não
da sociedade civil. Se nesta instituição ha abuso~, ficando Yago póde ser dispensado do exercicio effecortem-se esses abusos, reforme-se a sua orgam- ctivo na assembléa.
Quanto á 1a digo que deve entender-se geral a
sação, tire-se o quanto ha nella de arbitrario;
sanccione-se um bom codigo correccional com liberdade de nomear para es em pregos quem julgar
juizes proprios, para que ninguem seja punido sem capaz de os exercer, porque não ha lei que o proum processo legal; dê-se um regimento que marque hiba; advert!ndo porém que na constituição serei
bem a responsabilidade dos intendentes, e não os de voto que isto não passe.
Quanto á 2• torno a repetir que nós não podemos
deixemos com essa autoridade indeterminada e tão
maleavel a seu bel prazer, de onde procedem tantos declarar vago nenhum lugar de deputado nomeado
abusos, incompativeis com o systema de governo pela nação; e seria uma inger ncia nos a naquillo
livre que temos felizmente abraçado, mas que não que nos não compele (ao menos na minha opinião)
são de esperar do caracter honrado, apuradas luzes annullarmo essa nomeação.
Pelo que pertence á 3• como se decidiu a re e sentimentos libqraes do illustre deputado, que
entra no exercício deste tão importante cargo.
peito dos nomeados para ministros de Estado g.ue
O SR. AnoucnE B.ENDON :-Votei hontem, Sr. pre- não fossem dispensados, não vejo raz ão de difleno caso presente para se resolver de modo
sidente, tratando-se da nomeacão de dous ministros rença
de estado escolhidos nesta assémbléa, que o Impe- diverso; quanto a mim até é menor a incompatibilidade, porque o~ ministros de E tado fazem parte
rador emquanto não tem lei que lh'o impeça tem do
poder executrrn e são re,,pon avei pela obridireito, e mesmo obrigação, de ir procw-ar para o gação
de a signar a ordens do Imperador; o que
empregos os cidadãos benemeritos em qualquer
succede no intendente da policia/ quo é um uparte em que elles estejão, e por consequencia não
balterno do governo a quem ste az entrar no
nesta assembléa; elle não os chama para o seu seu
deveres.
serviço, nem para n.o paço fazer~m semana: cha Ouvi
.aqui dar como razão para não ser um dema-os para o sernço do E tado, para o qual nós putado mtendenle
geral da policia, o haver certa
todos devemos concorrer; em consequencia é muito indispo ição no publico
contra este emprego; mas
bem feita a escolha na pessoa do Sr. Ribeiro de eu creio que ficou e quecida
a Yerdadeira causa
Rezende.
desta indisposição, que e deveria ter procurado no
Tambem votei hontem que feita a nomeação e systema
arbilrario e de potico do nos o antigo goaceito o cargo não vagava o lugar de deputado
Yerno; n.esse tempo ainda que o intendente quize se
nesta augusta assembléa. E porque não vaga? ser
justo não podia.
Porque não conheco vacancia senão por morte do
Estava
no caso d'alguns capitães generae que eu
deputado ou por tâ.es impedimentos que o impossi- conheci, que
não querião ser despotas, mas que n bilitem de servir; e é então, e só então, que esta cessariamente
o erão como aaentes do despotismo.
assembléa o julga dispensado para entrar em seu
Hoje porém que felizmente acabou e e terriYel
lugar o suppleute que tem maioria de votos. Fóra
disto, Sr. presidente, ninguem tem direito de dis- systema que tanto estorYou a nos a felicidade, não
pensar a residencia, e menos de o tirar deste au- existem os me mos moLívos de indispo ição; e deve
reputar-se o emprego de intendente tão neces ario
gusto recinto.
Entrou em duvida se ligado o deputado a este como importante, basta ser um dos seus objectos
primeiro dever, podia aceitar o novo emprego para a segurança publica.
.nesumindo pois o que expendi, digo que se não
que era chamado; sou de opinião que emquanto
não houver lei contraria, o deputado como cidadão é mcompativel exercer um ministro de Estado o
tem liberdade de aceiLar ou regeitar; com o que ca~go de deputado, lambem o não é que o exerça
o rntendente geral da policia e que estando noninguem se deve embaracar.
Entrou tambem em duvida, e se acha. bastante- meado um pelo Imperador deve elle contin uar a
mente discutido, se era compatível o exercício de comparecer nesta asscmbléa, para esta ser coheuma e de outra occupação; qualquer que seja a ren te nas suas decisões.
minha opinião sobre esta questão, digo que ella é
O Sn. D1AS:- unca me poderei conformar com
alheia da assembléa , porque sendo princípios a instituição de serem os membros do corpo legiscertos : 1°, que o Imperador póde fazer a nomea- latirn tambem membros do executivo; mas emfim
ção; 2°, que a assembléa não póde nem deve pri- a assembléa determinou-o não ha que fallar sobre
var-se do seu deputado; 3°, que o nomeado tem isto; o que porém ainda posso regeilar é a opiliberdade de ~eitar ou regeitar , a elle compete o nião de se poderem igualmente tirar deste condecidir-se, medindo as suas forças ; porque, se gresso indivíduos para em pregos inferiores.
faltar ás obrigações de intendente geral da policia,
pertence essa syndicancia ao Imperadorr, e se faltar . Quando se decidiu a excepção a favor dos miás da assembléa a ella pertence o advertil-o do seu mstros de Estado as circumstancias fazião-me
pezo; ponderei que Sua Magestade vinha buscar
primeirQ e principal dever.
aqui homens de confiança de que na verdade neEste é o meu voto, que em parte vai contra o cessita; mas esta razão não governa para o caso
da commissão.
presente e sou de voto que não hajão mais dispenO SR. VERGUEIRO :-Nós assentamos que dos de- sa~ :para outros empregos porque estas só são perputados se podião tirar os ministros de Estado e m1tt1das em caso de urgente necessidade.
que estes podião continuar a ter assento na assem!sto mei:_ece consideração; até para que o povo
bléa e sobre isto escusado é fallar; mas passando veJa que nao nos apartamos das regras geraes senão.
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com urgentiss~ma causa e nunca por leveza ou
condescendencia .
Eu só desejo marchar pelo caminho da justiça,
sem me importarem contemplações .
O SR. GAMA : -Não me importa com as nações
es trangeiras e nem mesmo com es tylos alheios;
o que sei é que desde 25 de Junho de 1760 que é a
daLa da creação da intendencia geral· da policia
este funccionario publico é magistrado e não ministro de Estado e como magistrado não deve ter
aqui assento, para que se não misturem as funccões da asscmb léa com as do poder judiciario iníeiramentc distinctas .
Olhemos comtudo pára o mesmo exemplo que se
apresenta das nacões cultas, e advirtamos que
aquolla que mais favorece esta mistura, é certamente a Inglaterra; mas esta mesma Inglaterra só
admitte a ter assento no corpo legislativo os ministros de, Estado pela necessidade de os faz er inter essar mais na exec ucão das leis, em que collaborarão, e sobretudo pâra qu e estes ministros de Estado dêm promptamente as informações precisas
ao congresso so bre qualquer medida; por isso que,
como agentes do poder exec utivo são autoridades
primarias, com que se equilibra o poder legislativo,
em todas as mutuas relações .
Mas isto é o que n ão podemos entender a respeito do intendente geral da policia, pois que com
elle o corpo legislativo não tem as immediatas relações que tem com os ministr9s de Esta~o. e é
muito para notar que mesmo assim esses mmistros
de Estado uma vez escolhidos d'entre os deputados
da assembléa ficão suspensos do cargo de deputado
até que os eleitores os reelejão; e esta reeleição vem
a ser um a declaração de que os povos ainda conceituão nelle, ou (como se lá diz) que apezar de
estar n'um cargo do poder exec utivo e pareça mudar de interesses, comtudo não desconfião do homem noi;o .
E' pasmoso, que ha tão poucos dias parecendo
co usa escandalosa a presença dos ministros de Estaâo nesta assembléa, de repente com a mudança
do ministcrio agora já se facilite o seu ingresso 1
E isto não só dispe nsando-se na incompatibilidade, mas tambem dispensando-se na reeleição e
interina suspensão do cargo de deputado 1
E o que ainda mais admira é ? ~lLrapassar essas
disp ensas além dos caTgos de mmistros de Estado
para o de intendente da policia, que não póde gozar
de igual sorte 1!
E se eu ha pouco pretendia declarar meu voto de
hontem, para que os ministros de Estado não tivessem assento, emquanto não fossem reeleitos,
pois que os povos não devião perder_os direitos. de
eleicão , (declaração esta que me nao foi aceita)
muito mais votarei agora contra o dito intendente
da policia, vis to que. não é membro do :pode~ .executivo mas sim magistrado, em quem nao milita a
mesma necessidade .
Julgo u-se afinal discutida a materia e o Sr. presidente propoz:
1. o Se o parecer passava tal qual estava redigido.
-Venceu-se que não.
2. 0 Se passava a 1ª parte, isto é, se o ~mp erador
podia nomear d'entre os deputados o mtendente
.
geral da policia.-Venceu-se que sim.
3. 0 Se aceitando es te, ficaria vago o lugar de depntado.-Vence u-s e que não.
Não se tomou em consideração a ultima parte do
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parecer por se julgar prejudicada pela votacão antecedente.
•
O SR. AllAUJO LIMA : - Tenho aqui o requeriment~ do cidadão Jos.é Joaquim Borges que mostra
ter feito alguns serviços e pede em contemplação
delles o lugar de porteiro da secretaria desta assembléa.
Creio que é preciso, tanto deste como de outro
qualquer, que a assembléa conbeca do seu merecim~n~o; port~nto requeiro que vá á alguma commissao para mformar porque desejava que a assembléa qando houvesse proposta para o dito lugar tomasse tambem em consideração este requerente.
O SR. PEREIRA DA CUNHA: - Deve ir á com~is são de petições para lhe dar o competente destmo.
O $R. FRANÇA: - Este cidadão já apresentou
outro requerimento sobre este mesmo obj ecto; mas
ha de escolher-se entre os muitos rrue pretendem
o lugar de porteiro da secretaria, o que se considerar com mais intelligencia e que tiver melhor
letra .
O SR. ARAUJO LIMA :-Todo o papel que um deputado apresenta tem seu destino: este homem pretende o lugar de porteiro; pois r emetta-se á commissão competente.-Foi remetlido á de . petições.
O SR . SECRETARIO FRANÇA pediu a palavra para
lêr o seguinte boletim do cirurgião assistente á Sua
l\fagestade o Imperador:
« S . M. I. vai continuando com melhoras . Paco
da Imperial Quintã da Boa Vista, 19 de Julho,
(19° dia de moles tia) 1823.-0 cirurgião da Imperial camara e assistente á S, M. o Imperador;
Domingos Ribeiro dos Guirnm·ães Peixoto ». - Foi
ouvido com muito especial agrado.
Como era chegada a hora da leitura dos pareceres
de commissões leu o Sr. Ribeiro de Rezende como
relator da commissão de poderes o seguinte
PARECER

« A commissão dos poder es examinando os diplomas dos Srs . Luiz José de Carvalho e Mello
Francisco Carneiro de Campos, José da Costa Car~
valho, Francisco Gê Acayaba Montes uma e Manoel
Ant?nio Gal ~ão, deputados nomeados pela provmcia da Bahia e confrontando uns com outros diplomas visto não haver ainda a acta geral, os acha
conformes entre si e com o decreto de 3 dé Junho
e instrucções de 19 do mesmo mez do anno de
1822, com a unica differença de não ser contemplada a cidade da Bahia em razão da oppressão
em que se acbãva. E' pois de parecer que os mesmos deputados venhão tomar o seu assento nesta
assembléa. Paço da assembléa, 19 de Julho de 1823.
-Estevão Ribefro de Rezende.-llfanoel Jacintho
·•
Nogueira da Gama.»
O SR. CARNEmO DE CAMPOS:- Sr. presidente,
ba varias ponderações que occorrem sobre estes diplomas, mas que a meu ver não devem ir de encontro com o parecer da commissão .
A 1ª é essa que notou a commissão, de não ser
co ntemplada a cidade da Bahia. Porém todos nós
sabemos que no estado de o pressão m _ que se
achava aquella cidade lhe era impossível IJroceder
a eleições para esta assembléa. ·
Tambem ella se achava muito diminuída de povoação, porql!e dos bons Brazileiros só os ~e não
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tinhão meios deixarão de emigrar para o ReconcaY.:Õ~e· tanto assim que mandando-se alli proceder
por ordem de Portugal ãs !lleiç?es para ~s côrtes
legislativas, não tiverão efte1to, J~ ~or mm poucos
moradores jã porque os que alli ainda se conservavão, achando-se ligados de coração co~ ~ sa0crrada causa que abracamos, não mandarao hstas.
A 2• é a falta da aêta original, porém esta suppre-se, como praticou a commissão, confrontando
os diplomas uns com outros.
.
.
Eu hontem recebi muitos offic1os da Balua e seu
Reconcavo, entre estes vinhão actas de eleições,
mas nenhuma dellas é a acta da eleição final da
. capital da província, são as dos districtos parciaes
e das eleições parochiaes que não servem para a verificacão dos diplomas dos Srs. deputados.
A 3• finalmente é que pelas instrucções a província da Bahia devia dar treze deputados, mas então•nella se achava encorporada a província de_S~r
gipe, que estã hoje separada; e para a _comm1ssao
de-· consti'f.uicão se mandou um requerimento em
que se pedia· a declaração d? n!1mero de deputados
que deve nomear esta provmc1a; tem-se dem~rado
esta resolução, por não se saber da sua povoaçao.
(O orndor continuou, porém p_or circumstancias
que occorrerão não poude o tach1grapho escrever o
resto da falla. )
O SR. FRANÇA:-E' indispensavel que se remetlão
á esta assembléa todos os officios que vierão da
Bahia, dos quaes acaba de fallar o illustre membro
que me precedeu.
,
A reflexão que elle fez merece attender-se; e n~ 
cessario conciliar o que se fez com o que cumpria
fazer-se visto que as circumstancias do estado em
que se achava aquella província a forçarão a_ affastar-se das instrucções dadas para a nomeaçao dos
seus deputados.
O SR. CARNEIRO DE CAMPOS :-Não acho preciso
virem á assembléa esses officios que recebi, só se
a assembléa quer ter a curiosidade de saber quem
forão os eleitores da villa de S. Matheus, S. Jorge
e outros districtos eleitoraes, porque ainda quando
se vejão os que forão nesses district~s nomeados
deputados, isto mesmo_ n~da serve, ~01.s que o que
decide e serve de padrao e a acta or1gmal de toda
a eleicão.
Está suppre-se como jã disse pela confrontação
dos diversos diplomas e o serem estes acompanhados de cártas da camara, que serviu de capital
da província e aonde se ultimou a el_eição, n enhuma
duvida nos deixa sobre a authentic1dade delles.
Nós temos aqui saltado barrancos maiores, pois
saltemos tambem este da falta da acta original.
Esta assembléa estã autorisada para sanar defeitos maiores, não seja só para a Bahia reservada
tanta severidade, se com ella assuií procedermos
não teremos cá tão cedo os seus deputados.
Não tenha t illustre deputado escrupulo pelas
irregularidades que eu afina! apo_ntei, .eorqu~ essas
irreglilaridades de que recebi queixa, nao forao nas
eleicões dos deputados, mas nas dos membros do
govêrno em um só districto, como será constante
ã esta augusta assembléa. Portanto voto pelo parecer da commissão.
O SR. ALMEIDA ALBUQUERQUE :-Sou de opinião
que se deve approvar o parecer da commissãó para
que esse? deputados venhã~ j~ tomar a~sento nesta
assemblea, porque nadá mais e necessar10 que o seu
titulo-; ora, eu cteio que os destes estão bem intel-

ligiveis; e se as instrucções só exigem a apresentação do titulo, nã? sei para que se perde tempo em
semelhante matena.
Proposto o parecer á votação, foi approvado.
O SR. PnESIDENTE assignou para a ordem do dia :
1° o projecto sobre os governos provinciaes: 2° o
p'rojecto da confirmação da legislação actual : 3° segundas leituras de propostas.
Levantou-se a sessão depois das 2 horas da tarde.
-José R-icardo da Costa Aguiar de Andrada, secretario.
RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA
PARA JOÃO VIEIRA DE CARVALHO
Illm. e Exm. Sr. - A. assembléa gei·al constituinte e legislativa do Imperio do Brazil, tendo approvado o parecer da commissão de marinha e guerra, em que propoz os membros qu e devem compôr
a com missão de fóra, para a coadjuvar nos seus
trabalhos, e corresponder-se com ella : Manda participar a V. Ex., para sua intelligencia, que forão
nomeados para a dita commissão, o prim eiro almirante do Imperio lord Cochi:ane ; o almirante Rodrigo Pinto Guedes ; o marechal de campo Joaquim
de Oliveira Alvares ; o brigadeiro Manoel da Costa
Pinto; o brigadeiro Francisco Maria Gordilho Volloso de Barbuda ; o capitão de mar o guerra Diogo
Jorge de Brito; e os coroneis do corpo de engenheiros Francisco Cordeiro da Silva Torres e Francisco José de Souza Soares de Andréa .
Deus guarde a V. Ex. Paco da assembléa, em
19 de Julho de 1823. - lJfânoel José de Souza
França.
Na mes ma conformidade se escreveu ao ministro
dos negocios da marinha.
PARA

LUIZ

JOSÉ DE CARVALHO E llIELLO

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 da Bahia.
Deus guarde a V. S. Paço da assembléa, em
19 do Julho de 1823. - JJfanoel José de Souza
França.
Na mesma conformidade a Francisco Carneiro de
Campos, José da Costa Carvalho, Fran cisco Gê
Acayaha ~Q!ltesuma e Manoel Antonio Galvão.
Sessão em 2f de Julho de f 823 (*)

PRESIDENCIA DO SR. CAMARA
Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã, fez-se a chamada, e acharão-se presentes
60, faltando por doentes os Srs. Xavier de Carvalho,
Ferreira Barreto, Carneiro de Campos, Furtado de
Mendonça, e sem causa participada o Sr. Nogueira
da Gama.
O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão; e
lida a acta da antecedente foi approvada.
Foi á mesa a seguinte declaração de voto :
(") Os tachigraphos não apresentarão nota algu•
ma desta sessão.
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cc Art. 1. 0 Os deputados á assembléa constituinte
« Na sessão do 19 do corrente votei que o
lmperador não podia eleger d' entre os deputados o não poderáõ exercer qualquer outro emprego, durante o tempo da sua deputação .
intendente geral da policia.
« Art. 2. 0 Não poderáõ outrosim ser nomeados
« Paço da assembléa, 21 de Julho de 1823.-0s
deputados 11/arianno Cavalcanti .-Caldas .»-Man- no sobredito tempo para qualquer emprego.
cc Art. 3. 0 Exceptuão-se do art. 1° os actuaes
dou-se inserir na acta.
ministros
e secretarios de Estado, e o intendente
O SR GomoE mandou á mesa uma felicitação da
camara da Villa Nova da Rainha de Caeté dirigida á geral da policia ; e do art. 2° o caso extraordinario
de se achar a patria em perigo.
assembléa.-Foi recebida com agrado .
« Paço da assembléa, 21 de Julho de 1823.-0
O Sn. DEPUTADO FRANCA leu um officio do deputado eleito pela provínciaº de Minas Geraes, Fran- deputado Candido José de Araujo Vianna. ii
Julgada a materia urgente, fez-se a 2• leitura; e
cisco Pereira de Santa Apolonia, sobre a impossibilidade de comparecer na assembléa.-Foi remettido mandou-se imprimir para entrar em discussão .
A este tempo compareceu na sala o Sr. Nogueira
á commissão de poderes.
Annunciou-se então que estavão á porta do salão da Gama .
os Srs. Luiz José de Carvalho e Mello, José da Costa
O SR. ARAUJO LmA requereu que se désse para a
Carvalho, Francisco Gê AcayabaMontezuma e Manoel ordem do dia uma proposta por elle apresentada soAntonio Gal vão, deputados pela província da Bahia; bre o modo de regular os trabalhos para economie sendo introduzidos na fórma do estylo, prestárão sar o tempo.
juramento, e tomarão assento no congresso.
O SR. SECRETARIO FRANÇA leu o seguinte boleO SR. CARNEIRO DA CUNHA pediu a palavra, e leu tim do cirurgião assistente á S. M. o Imperador:
uma proposta; mas ponderando o Sr. Andrada
« S. M. Imperial vai continuando no seu restaMachado que seria conveniente separar as materias, belecimento e desde sabbado até hoje nenhuma circonveio nisso o seu i!lustre autor, e reformou-a uos cumstancia notavel appareceu.
termos seguintes :
« Paço da Imperial Quinta da Boa-Vista, 21 de
Julho (21° dia de moles tia) 18.23.- 0 cirurgião da
« PROPOSTA
imperial camara e assistente á S. M. o Imperador.
« 1. 0 Qull seja exLincto o corpo de tropas estran- - Domingos Ribeiro dos Guimarães Peixoto. ))-Foi
geiras .
ouvido com muito especial agrado.
cc 2. 0 Que todos os soldados e officiaes inferiores
Passou-se á ordem do dia e entrou em discussão
que quizerem continuar a servir se alistem nos coro additamento do Sr. Pereira da Cunha ao art. 16
pos n.icionaes recebendo o mesmo soldo.
« 3. • Que os officiaes superiores, depois de um ma- do proj ec to dos governos provinciaes, que fic.ara
duro exame, fiquem recebendo meio soldo atli que adiado na sessão de 17 de Julho.
Fallarão sobre elle alguns dos Srs. deputados ;
pelas vacaturas do exercito nacional entrem em
mas sendo chegada a hora dos pareceres de comservico activo.
" :Paco da assembléa, 21 de Julho de 1823.-Car- missões ficou outra vez adiado.
neiro da Cunha. »
O SR. SECl\ETARIO FRANCA pediu a palavra para
Julgou-se a materia urgente; e foi remeLtida a ler o seguinte officio do commandante em chefe do
proposta á commissão de marinha e guerra para dar exercito pacificador :
com urgencia o seu parecer.
« A' augusta assemblé!J. geral constiLutnte e leo-is0
O SR. A 'DRADA MACHADO mandou á mesa a se- lativa do lmperio Brazilico.
guinte
« Por mim, pelo meu estado-maior e por todo o
exercito pacificador da província da Bahia, que tecc INDICAÇÃO
nho a honra de commandar, levo á augusta presencc Proponho que as milicias de S. Paulo, que des- ca da assembléa constituinte da nacão brazileira os
de longo tempo se achão no Sul, sejão restituidas á Ínais puros votos de respeito, e de· fidelidade, consua paLria e substituidas por milícias de outras pro- gratulando-nos com a nação inteira pela feliz insvíncias, quaes entender o governo que mais con- tallação de um congresso sabio, que deve basear em
vém.-0 deputado, A11tonio Carlos Ribeiro de An- leis santas e justas a prosperidade da presente, e das
drada. »
futuras gerações deste vasto continente : tocandoJulgou-se tambem a materia urgente; e foi re- nos a singular sorte (como vinda do céo) de ser a
mettida a indicação á commissão de marinha e guer- par da nossa primeira saudação, que temos a dita de
annunciar as plausiveis novas da completa r~'l.tau
ra para dar o seu parecer com urgencia.
O SR. HENRIQUES DE REZENDE lembrou como in- ração da Bahia, de que damos, e recebemos muitos
dispensavel o ultimar-se o projecto sobre a forma parabens, uma vez que estão identifid1dos os inteda promulgação das leis, por depender delle a pu- resses, e a gloria de todos quantos constituímos a
grande familia brazileira.
blicacão de todas ellas .
cc Sendo eu o orgão de meus sentimentos, e dos
O SR. RODRIGUES DE CARVALHO -requereu que não
obstante não estar ultimado o <eferido projecto, se de todo o exercito pacificador não posso comtudo
fosse enviando á commissão do legislação o que ser o fiel portador, que os leve ao augusto recinto
houvesse para lhe remetter, aflffi de não accumular da assembléa brazilica ; mas dessa honra será participa~te o tenente João l\Ianoel de _
Lima e Silva,
trabalhos .
meu ajudante de ordens, de quem confio esta l10nO SR. AnAUJO VIANNA olfereceu o seguinte
rosa commíssão .
« PROJECTO DE LEI
« O Deus Omnipotente ajude, e presida á ardua
« A assembléa geral constituinte e legislativa bra- tarefa dos magestosos trabalhos da augusta assembléa, preservando seus condignos dep utados de tudo
zilense decreta provisoriamente o seguinte :
24
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quanto interromper possa suas importantes funcções.
« Quartel general da Bahia, 6 de Julho de 1823,
2° da independencia e do Imperio.-José Joaquim
de Lima e Süva, commandante em chefe do exercito
pacificador da Bahia. ))-Foi recebido com muito
agrado.
O MESMO Sn. SECRETARIO annunciou que es tava
á porta do salão \lma deputação do governo pr?visorio da Bahia e disse que tinha para ler a segmnte
felicitação dirigida á assembléa pelo mesmo governo:
« lllm. e Exm. Sr. - .Q governo provisorio da
,provincia da Bahia, insta!laao na Villa da Cachoeira
em virtude da imperial carta de 5 de Dezembro do
anno passado, sente a mais viva satisfação de em
seu nome, e no dos habitantes da mesma provincia
felicitar por intermedio do sargento-mór de infant{lria Jose Maria de Sá Barreto, e do sargentomói:.. de arlilheria de linha Luiz Lopes Villas-Boas,
se us ajudantes de ordens, á augusta assembléa geral
constituinte e legislativa do Imperio do Brazil, ora
reunida na Côrte Imperial do Rio de Janeiro. Cumprindo ao mesmo governo fazer justiça á pureza das
intenções do leal povo da Bahia, que o collocou no
difficil posto de governar, e a sua propria in gen uidade, elle se apraz em declarar ante os céos, e a
terra a sua adhesão, e fidelidade á sagrada ca usa da
independencia, e do Imperio constitucional, que o
Brazil ha proclamado ; a sua obediencia, e profundo acatamento á augusta assembléa geral; e o seu
filial amor, e obediencia, gratidão, e lealdade á sagrada pessoa de S. M. Imperial o Senhor D. Pedro I,
e sua excelsa, e augustissima dynastia. Igualmente
julgando o governo provisorio um dever se u o transmiLtir á augusta assembléa tudo quanto importa á
felicidade do Brazil, á esse grande objecto, que tão dignamente absorve toda a sua attenção e solicitude; o
mesmo governo aproveita esta occasião de annun• ciar que a cidade capital da Bahia outr'ora occupada
pelas armas tyranicas de Portugal, foi evac uada no
dia 2 do corrente mez pelo general Madeira, e tropas do seu commando, cabendo consequentemente
ao governo provisorio a distincta honra de se con . gratular çom a augusta assembléa por um acontecimento, cujo resultado não póde ser senão de summa vantagem para a nação brazileira. O Deus justiceiro, que assaz vizivelmente protege o nascente,
mas poderoso, lmperio do Equador: o Deus que se
glorifica em ver prosperar um povo, que arrastava
os ferros da escravidão colonial sómente pelo excesso da ambição, e rivalidade de um outro povo
iniquo e orgulhoso : Esse Deus auxilie a cada um
dos pais da patria, que devem archictetar o edificio
. magestoso, e perdurarei da desejada constituição, e
presida ãs deliberações da augusta assembléa geral,
de quem de ~nde a grandeza, e a ventura das presentes, e futuras geraçÕes qu e habilào e tem de
habitar o aurifero terreno, cuidadosamente abracado pelo Prata e Amazonas. O mesmo governo· se
contratula igualmente com V. Ex. ; e roga haja de
levar os seus fervorosos vo Los á presenca da augusta
assembléa.
·
cc Deus guarde a V. Ex. Palacio do governo da
Bahia, aos9 de Julho de 1823.-Illm. e Exm. Sr.
secretario da augusta assembléa geral constituinte e
legislativa do _Imperio do Brazil.-Francisco Elesbâo Pires de Cai·valho e Albuquerqúe, presiaente .
-Joaquim José Pinheiro de VasconceUo~, secretario.

-Joaquim lgnacio de Siq'!:!!_ira Bulcão .-José Joaquim .llfuniz: Bar1'eto Aragao.-Antonio Augusto da
Silva.- Manoel Gonçalves Maia B'itten coui·t. >>Fõi recebida co-m agrado.
O SR. PEnEmA DA CUNHA o!Tereceu a seguinte
INDI CAÇÃO
« Requeiro que a assem biéa faca conslar ao commandante a m chefe do exercito pacificador da provincia da Dahia que se u officio cm qu e participa
achar~se aquella praça livre dos se us op[Jressores foi
recebido com grande agrado, encarregando-o de
agradecimentos da na ção de q•1e es ta assembléa
é represen tanto, a ellc e aos officiaes o sol dado
qu e co mpo em o me mo exercito, ficando a assembléa
bem con~on.ci.da do~ heroicos esforços feiLos por
L? os os rndlVlauos que compoem o mesmo exercito
para a independencia deste imperio, servindo-lhe
de grande gloria o valor e intrepidez co m que coroou se us grandes trabalhos: e que o mesmo se faca
constar ao governo d'aquella provincia a seu respeito
e de. todos os individuos que concorrerão para tão
glonosos fins. Paço da assembléa, 20 de Julho de
1823. - O deputado Pe1'eira da Cu'llha. » - Foi geralmente apoiada.
Sahirão então os Srs. deputados ~.luniz Tavares e
Fernandes Pinheiro, e forão com muni car da porte
da assembléa este honroso recebimento aos emi sarios tanto do exercito co mo do governo provisorio
que estavão na salla immediata.
. O .Sn. ALENCAn len:ibrou que convinha que se
msenssem estes offic10s no Diario do governo
visto o atrasamento em que se achava o da assembléa.
Decidiu-se que assim se fizesse.
O Sn. CAnNEmo DA Cmrn.\ disse que tinha uma
indicação que lhe parecia ser objecto de sessão
secret~; e duvidando-se c ntr~ alguns Srs depulado
(por nao s~r bem claro o regimento a este rc peito)
se competia á assembléa ou á mesa a decisão da
urgencia da sessão ecreta: assentou-se por fim
pertencer á mesa essa declaração, e que a desse
sobre a referida iu~icação depois da leitura dopareceres das comm1 sões .
O Sn. ARAUJO VIANNA, como relator da commissão da red acção do Diario, leu o seguinte
PAl\ECEll
cc A commissão da redacção do Dia1'io encarregada de propôr um meio para mais prompla e
regular publi~ação do Dia1·io representa que não
pó~e descobnr outro que não seja o mesmo já rcge1Lado pela assembléa: a creação de um novo
turno de tachigraphos . Paço da assembléa, 18 de
Julho de 1823. -João Antonio llodriyues de Carvalho- Antonio Goncalves Gomide- Ca'lldido Josc
de Araujo Vianna. ».:'._Depois de alguma discussão,
foi approvado.

O SR. RIBEIRO DE REZENDE leu tambem por parle
da comrnissão de poderes o seguinte
PARECEI\
« A commissão de poderes examinando os diplomas dos Srs. Antonio Ferreira Fran ça e Manoel
Ferreira de Araujo, éputados nomeados pela provincia da l3ahia, e confrontando os mesmos com
outros diplomas, os acha conformes e em conformidade com o decreto e instl'UCÇões de 3 e 19 1dc
{
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, Junho de 1822; e é de parecer que os mesmos sumir que delles esteja inteirado pelas autoridades
_. deputados venhão tomar o seu assento nesta as- locaes d'aquella provincia. O que V. Ex. levará ao
sembléa. Paco da asserribléa 21 de Julho de 1823. conb.ecimento de Sua Magestade Imperial.- Deus
Estevão l!ibêiro de Rezende - Antonio Carlos Ri- guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em 21 de Julho
. beiro de Andrada !rfachado e Silva-llfanoel Ja- de 1823 - Manoel José de Sousa França .
cintho Nogueira da Gama. »-Foi approvado .
Na mesma conformidade ao ministro da' guerra.
Como não houvessem mais pareceres, o Sr. presidente declarou que tomando a mesa em consideracão a indicacão do Sr. Carneiro da Cunha entendia
Sessão em 22 de Julho de 1823
sei· objecto deº sessão secreta, e que a ella se passava
immediatamenLe.
PllESIDENCIA DO SR. CAMAl\A
Assignou então o Sr.-presidente para a ordem
Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
do dia: 1. 0 O projocto sobre a promulgação das leis:
2. 0 O projeclo dos governos provinciaes: 3. 0 Lei- manhã, fez-se a chamada, e acharão-se presentes 59,
faltando por doentes os Srs. Ribeiro Campos,
turas do propostas.
Gondin, Ribeiro de Rezende, Ferreira Barreto, SilLevantou· se a sessão publica á uma hora e tres veira Mendonça, Furtado de Mendonça, Cavalcanti,
quartos da tarde.
de Lacerda, Almeida e Albuquerque, Ribeiro de
Andrada, e Alvares da Silva.
O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e lida
Sessão seereta
a acta da antecedente foi approvada,
PIIBSIDENCIA DO SR. CAMARA
O SR. SECRETARIO FRANCA leu o seguinte officio
Começou a sessão ás duas horas da tarde, e fez-se do ministro dos necios do linperio.
a leitura da indicação do Sr. Carneiro da Cunha,
e< Illrn. e Exm. Sr.- Tendei levado á augusta
concebida nos termos seguintes:
presença de Sua_ Magestade Imperial o officio que
cc Consta que os commandantes da forca armada Y_. Ex. me dmgm hoptem, ex1g1p.d? as noções pre da capital da provillêra do Rio Grande dé S. Pedro cisas, para a assemblea geral constituinte e legislase valerão della para sofemn emente declararem que tiva deste lmperio ser inteirada da junccã0 de tropa
a- con tiluição brasileira concederia o veto absolu.to acontecida em Porto Alegre, capital da província de
ao imperante. Circumstanciadamente, á vista de S. Pedro do Rio Grande do Sul, com vivas antiexactas noticias, se manifestará o perigo da nação constitucionaes, e em que houve o desaccordo de se
com a_ in~erencia da f_orça armadãnas de1iberações fazer e assignar uma acta, com arrogacão dos direi constituc10naes, e o ns.co ue ha de que este exem- tos dos representantes da nação braziliense: De
plo promova divergencias pe1as províncias. Por ordem do mesmo senhor remetto a V. Ex. o officio
tanto requeiro sessão secreta para se tratar de tão incluso do governo provisorio d'aquella província,
importante noticia. Paço da assembléa, 21 de Julho datado de 21 de Junho proximopassado, e recebido
de 1823. - Joaquim . 111 achado Carneiro da Cu- domingo 20 do correu te, com o qual póde V. Ex.
dar á augusta assembléa uma bem circumstanciada
?1 ha. »
e exacta informação d'aquelle ext~vag_ante aconteHouve porfiado debate sobre este objecto, e lerão-se cimento.
Deus guarde a V. Ex. Paco, em 22 de
diversos artigos de urna carta e de uma proclamação Julho de 1823.-José Joaquim Carnei1~0 de Campos
r emettidas da mesma provincia ao . Sr. Martins Sr. Manoel José de Souza França l>. · ·
'
Bastos e relativas ao mesmo assumpto ; e afinal
OFFICIO DO GOVERNO DA PROVINCIA DE S. PEDRO DO RIO
passando-se ú votação propoz o Sr. presidente:
GRANDE DO SUL
1. 0 Se a materia devia ser tratada em sessão
« ?enhor.- 0 governo provisorio da província
secreta. -Decidiu-se que não.
2. 0 Se deveri ão logo ser chamados á assembléa do Rio Grande de S. Pedro do Sul, tem com o maior
os ministros de estado dos negocios do imperio e da prazer a honra de elevar á augusta presenca de
guerra, ou um só clJlles; ou se bastaria officiar-lhes Vossa .Magestade Imperial, que no dia 19 doº corexigindo informações sobre o successo.-Decidiu-se rente, apenas aberta .ª s_ua s~SB'âo, lhe fôra apresentado pelo secretano mtermo do expediente
que bastava officiar-lhes.
Bernardo Avelino Ferreira e Souza, o officio d~
Levantou-se a sessão secreta ás 3 horas da tarde. copia n. 1, lido o qual, e unanimemente approvado
-José Ricardo dtt Costa Aguiar de Andrada, se- o passo que pretendia dar a fiel e briosa tropa desta
cretario.
capital, respondera ª?S comman~~n!es dos ~orpos
com o offic10 da copia n. 2, e d1ngira ao vicrai·io
geral interino outro, cuja é a copiôl n. 3. Log~ que
RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA
foi reçel:)ida a resposta do governo, marchou a tropa
~rn d1re1tura á praça da matriz, levando todos os
PARA JOSÉ .IOAQUI~I CARNEIRO DE CAMPOS
soldados ramos de café e tabaco nas armas e barlllm. e Exm. Sr. - Sendo presente á assembléa retinas, o que am em serãOõs officlaes poiidô-os
geral constituinte e legislativa do imperio do Brasil ro-Peito, e- que depois foi seguido por 'todo o goque na província de S. Pedro do Rio Grandr. do Sul verno, pessoas das classes mais distinctas, e imhouvéra uma jtrnccão de tropa e vivas anti-constitu- menso povo que concorreu, e que reconhecia neste
cionaes, e até se ·nzera e assigfiara !:!ma acta com pa triot.iço destinctivo o mais pacifico penhor da
arrogação de direitos dos representantes d na.1;ão tranqmlidade e boa ordem que respirava em uma
brasileira em materia de constituicão : ordena-me tropa tão denodada quando avanca contra os seus
à mesma assembléa peça ,a V. Ex:todos os escla- inimigos, como doei! quando se fraterniza com os
recimentos que ti ver a este respeito sen_do de pre- seus concidadãos.
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« Desde os quarte.is até á pra.ça marcharão as seus fieis brazileiros, e participar de quaesquer que
tropas, menos ao som de suas musicas do que ao es- fossem os seus futuros destinos. Deu guarde apre( trepito do fogo do ar que se lançava por toda a pa.rte, ciosa vida de Vossa Magestade Imperial os mui diI por onde transitavão, e ao brado dos umsonos v1 vas latados e felizes annos que os brazileiros desejão, e
\ ao seu adorado Imperador, e defensor perpetuo.
ha mister o Imperio. Palacio do governo em Porto
cc Postada a tropa na praça desceu o governo, de- Alegre, 21 de Junho de 1823.-João de Deus llfenna
pois de feita a continencia, a c.ompri~rnn lar os com- Barreto presidente.- José lgnacio da Silva, semandantes, e achando-se ah J:lLUmdo o corpo do cretario.- F1·ancisco X avier Ferreira .-Fernando
clero o senado da camara com o estandarte Im- José Jlíascarenhas Castel Branco .
perial e -muitos cidadadãos, recitou o tenente coDOCUMENTOS APONTADOS NO OFFICIO DO GOVERNO
roncl commanil.ante do esquadrão de dragões, e da
guarnição G~ar Francisco lllen_!l_él Il_!.T.[et? á tropa
N. 1
um energico diciTI'"so-;-em que tão verdatleira como
elegantemente justificava os motivos porque. er<;t e « Illms. e Exms. Srs.-Os abaixo a signados vendo
' sencialmente necessario á salvação da provmcia, e com a maior magoa em alguns Diarios do governo
' talvez do lmperio ratificar, ampliar, e firmar pela não só que no subsersivo congres o de Portugal se
1ultima vez o juramento de iuabalavel adhe ~o á sa- tratava ( na falta de recursos de ·cobe1-to ) de minar
grada pessoa de VossaMagestade lmpenal, Jurando olapadamente o mage toso edificio da bem entenao mesmo tempo od10 implacavel, e g_uerra eterna dida liberdade brasilica, emittindo oncaxr e~n_d os de
1 ao_ey. em ~ r~u~licano.
.
.
. revolucionar a escravatura, emprehender os mai s
cc Este patr10tico discurso foi ouvido com um si- sãCrilegos attenlados, anarchizar povos de sua nalencio respeitoso, e unicamente entrecortado sempre tureza doceis e leaes_, e transtornar a face politica
que nelle se pronunciava o augusto nome de Vo sa da pro peridade do 1mperio; porém até que se ião
:Magestade Imperial, pelos viva~ da tropa e porn sensivel e desgraçadamente di cminando idéas do
e a uma voz clamavão - Viva Sua ~Jagestade terrivel destructor systema republicano, que vererial com o veto absoluto. O iscurso o tenen- gontean o no mimoso solo brazileiro empeceria de
te corone concluiocom o juramento do qual é co- certo a vegetação da sagrada arvore da sua indepenpia n. 4. e que foi ao mesmo tempo, e com um dencia, e olhando como culposa aapathi ca indiffeinexpremivel enthusiasmo prestado _po_r todas as rcnça, que mostrasse em objecto de tanto momento
autoridades ecclesiasticas, militares, c1ns, pelo se- a tropa continentisla, que por uma brilhante diuturnidade de factos se gloria de haver evidenciado a firnado da camara, e pelo povo da capital.
« Findo o acto do juramento deu-se uma sal ~a rneza de seu caracter, e a ua mais decidida adhesão
imperial, e passou a lavrar o termo delle no palac10 á Sua Magestade Imperial, e á grandeza da nação ;
deste governo; ficando no entanto os soldados em r esolverão marchar hoj e com a tropa dos seus comliberdade com as armas ensarilhadas, entre as quaes mandos, e toda a existente nesta capital para a
giravã~ com o povo na maior harmonia, regosijo, e praça da mesma afim de ratificar e ampliar em
fratermdada.
presença da autoridades ci,1seccl siastícas, mice Assignado o term~ , forão todas as autoridade : li tares, o seu juramento de inahalavel fid elidade á
officialidade, e demais pessoas concorrentes a sagrada pessoa e ua Magestade Imperial, para o
matriz desta capital, onde se cantou o. hymn o .Te- que pedem faculdade a VV. EEx.
Dewm render graças ao supremo arbitro dos imcc E' portanto de lão ri goro o, como agradavel derer
do abaixo assignado participar a VV. EEx. (como
perios.
« A' noite appareceu rapida e espontaneamente nesta mesma occasião participão á camara desta ciilluminada toda a cidade, o que até agora tem con- dadeJ o preciso pa o, que vão dar, e so br o qual
tinuado; e marchando a tropa a quarteis, se lançava mui bem e circumslanciadamente pode informar a
incessantemente fogo do ar, e resoavão por toda a VV . EEx., o secretari o interino desse excellentisparte vivas a Vossa Magestade Imperial com o veto simo governo Bernardo A l'elino Ferreira e Souza,
absoluto; chegando aos quarteis mandou o com- de accordo com o qual os abaixo as ignados recomandante da guarnição , em_obsequio, do dia soltar nheco ndo a identidade de sua leal, e palri otica
todos os presos, que~ estavao ã sua ordem.
opinião, concertarão todo o plano, que s vai pôr
«Tal foi o pr.oced1mento da brava e leal tropa e em pratica.
povo desta capilal, que md? a segundar-se pela 1 cc Rogão pois a VV. EEx., que tanto e esmerão
mencionada camara, talvez Jã a esta ~ ora o tenha em apoiar e coadjuvar todas as medidas tendentes a
sido, ou não ~arde s~ -lo p el~s demais .desta pro- conservar em toda a sua plenitude o docõro do
vincia" em CUJ OS_ habitantes nao póde deuar de re- 1 nosso amado Imperador, e a cimentar a verdadeira
percutir impress10nalmente o br<;tdo de mabalavel 1 prosperidade nacional, e se dignem, á bem da causa
adbesão a Vossa Magestade lmpenal.
'1 publica, autorisar com a sua presença a solemnicc O que o gtverno espera quanto antes saber offi- dade do precitado juramento, o que dará o necescialmente para de uma vez fazer subir á augusta pre- sario e decisivo impulso a este negocio, attento
senca de Vossa Magestade Imperial todos os do- 1 quanto o povo bem fundadam ente se persuade que
cumentos concernentes a este importante objecto, ! VV. EEx. vélào insonnes sobre o se u bem estar, e
ê depor aos pés de seu Imperial throno a energica, e! officiem igualmente ao reverendo viga.rio geral inao mesmo passo respeitosa resolução desta pr~vinci_a, terino, afim de conv~c~r o corpo do clero desta cique (seja qu~l fôr a ~as outras do ~mpeno) nao dade, para que, ass1stmdo a este sol em~e ~cto,
consentirã eclipsar a bnlhante d1uturmdade de seus 1· possa elle á face do mundo apparecer tao digno
leaes sentimentos, deixando de dar esta diminuta j pelos patrioticos e fieis sentimentos, qu e o promoprova de gratidão, e reconhecimento do muito que o ! vem, con:io respeitavel pela santidade da religião,
Brazil de~e ao heroe que lhe fez_pedaços as al9em<;ts j qu e sancc1ona. Deus guarde a VV. EEx . Quartel em
do dispotismo europeu, e ao h~m em extraordmano IPorto Ale~re aos 19 de Junho 1823.-l11ms. e J):xi:ns.
\, que renunciou a tudo para identificar-se com os Srs. presidentes e deputados da excellentissima
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junta governativa desta provincia.-GasE_ar F1~an
cisco JlJ enna Barreto, tenente coronel ne dragoes,
e commandante da guarnição. - José Lniz 1ll~na
Barreto, major commandante do corpo de uaranys.
- ~stá conforme .- José lgnacio da Silva .

uma commissão especial que entende sobre o relatorio das noticias politicas do nosso interior, esta
se podia encarregar das averiguações necessariasl e
propôr o seu parecer sobre o attentado que ora az
objecto da nossa attenção . Comt.udo como dos
mesmos papeis que temos aqui presentes se conhece
N. 2.
liquidamente a qualidade e existencia do J!.elicto,
« Illms. Srs.- Acabando de ser presente ao go- o qual vem a ser uma ~a.ção..Jl.Qs direitos ãa
verno provisorio o officio de VV. SS. na qualidade nossa re_prese_nt~ção, que m1seraveis entes se pretende commandantes dos corpos da guarnição desta ci- em arrogar em despêTIOilo exercício da soberania
dade, datado de hoje; deliberou que eu partidpe a nacional; votarei -qüe seja ouvida a commissão de
VV. SS. achar-se inteiramente conforme com os constituição, e sobre o parecer des ta deliberaremos
\eaes e patrioticos sentimentos expressados _no o que cumpre fazer-se.
mesmo officio; e ordena que a tropa da refendo
O SR . GoMIDE: - Parecia-me que antes de ir o
guarnicão marche a postar-se na praca aonde a negocio a alguma commissão, se officiasse ao gomesmo· governo será presente co~ as alltori_d~d_es, verno para que lance mão de algumas medidas
para satisfazer completamente a~ JUStas requ1s1çoes proprias a atalhar os projectos dos perversos que
de VV SS. Deus guarde a VV. SS. Palacio do go- procurão arruinar a patria . ão vemos um Catilina,
verno em Porto Alegre 19 de Junho de 1823.- esse furioso tyranno que quiz largar fogo á sua proJosé Ignacio da S·i lva.- ~lr_ns. Srs. tenente coro_n el pria patria, mas temos na minha opinião, um
commandante da guarmçao.- &aspar Francisco inimigo mais perigoso que dando vivas ao monarcha j
ill enna Barreto.- E sargente mór.- José Luiz quer perturbar a ordem, procurando subornar /
Jlfenna Barreto.- Está conforme.- José Ignacio animos com insinuações cavillosas. Sr. presidente:
da Silva».
Annibal está ás portas de Roma; é necessario
vigillancia; embaracemos que entre na cidade tão
·º 3
terrível inimigo.
IUm. e Revm. Sr. -A bem do serviço nacional
O SR. ANDRADA MACHADO: - Esse miseravel
e imperial d termina o Exm. governo provisorio malvado de que falia o otli~io do governo do io
desta província, que V. . faça convocar sei? Grau e tem pãrte no aífentado, mas é um agente
perda de um momento o corpo do clero desta capi- seéunllario e des_presivel; os_ v~dadeiros culpados
tal, que deverá assistir ao espontaneo e solemne são os ue assalariarão a tropa parª- atacar nossos
juramento de inhabalavel adhesão á sagrada pessoa n:mtos. r. presídente : diz-se que Annibal está ás
de ua Magestade Imperial, que a tropa da guar- portas de Roma, e eu digo tambem que os Lentulos
nição da mesma capital intenta prestar na praça e os CaljJinas se achão entre nós. E' preciso que
publica; e isto afim de qne a presença do corpo esta assembléa desenvolva toda a sua actividade,
ecclesiastico infunda a este acto todo o decóro e aliás não somos representantes, não somos nada ...
religiosidade, com que elle deve ser praticado . O Se a nacAo brasileira não quer ser livre para que nos
que de ordem do mesmo Exm. governo lenho a mandou ruira aqui ?
ho. nra de participar a V. S. para sua intel_ligencia e !Ia de um punhado de homens tentar que nas \
execucão. Deus guarde a V. S. Secretaria do go- provincias se declare uma vontade contraria á que
verno· em 19 de Junho de 1823 -Illm. e Revm. ellas mesmas manifestarão, e esse attentado não ha
Sr. Jo'ão Baptista Leite de Oliveira Salgado, viga- de receber um prompto castigo?
·
rio geral interino desta provinc~a-:- Be~·nardo AvelEu sou representante livre; hei de se-lo em
lino Ferreira e Sou::a, secretario mtermo do expe- quanto viver; e sempre patentearei com franqueza
diente. -E tá conforme -Bernardo Avellino Fer- as nobres opiniões da minha alma. Nas nossas cirreira e Sou::a, secretario interino do expediente.
cumstancias o exemplo é perigosissimo; cumpre
atalha-lo ·mmediatªmente se não queremos ser \
N. 0 4
vrgõnhosamente despojados de nossas attribuições.
Juramento. - Juro aos Santos Evangell10s defen- AcL!v1da e, Si-. presidente; tal_vez não ba um só
der até a ultima gotla do meu sangue a Religião momen o a perder.
Catholica Apostolica Romana, e a indepondencia
O SR. CARNEIRO DE CAMPOS: - Levanto-me para
do imperio do Brasil; juro fidelidade, amor, resapoiar o. illustre preopinan~e. Eu conven~o qu~ o
peito, e adhesão ª? nosso, aug_us~o- Imperador e exemplo e summamente perigoso, e que . e preciso
defensor perpetuo; Juro á Const1Lu1çao, que fizer a quanto antes atalhar efficazmenle as pess1mas conassembléa geral constituinte e legislativa do Brasil sequencias que delle podem resultar; mórmente
na conformidado em que a jurou Sua Magestade sendo elle dado pela tro a,__gue ·amais'. ~eve ingeImperial, ist é, se fàr digll_!!_d'elle,
esmo rir-se em deliber<!Ções e_resoluções Jl0--1!9~· p~
Brasil e por ella t1veLO m mo u~sto Senhor o que em vez de brios9s defonsores da patna, ..!!ªº
veto ~bso uto; juro finalmente Oilio 1mplacavel e tfüíliamosarrogantes e indisciplinados janisaros ou
güãfra eterna ao systema rejlublicãii?. Assim_ Deus @Ofianos.
->
me aju.de. - Está conforme - Jose lgnacw da --Põr6m .entrando na qualificação do facto, eu não
Silva.
acho nelle a criminalidade que se tem figurado. Eu
Annunciou-se que na sala immediata estavão os distingo culpa do que é propriamente delicto ou
Srs. Francisco Carneiro de Campos e Ma"(loel Ji'ei:- crime. Por isso se eu não absolvo os autores deste
reira de Araujo, -deputado~ eleitos pela provm_cia facto tambem não affirmarei que elles o praticarão
da B'ahia · e sendo introduzidos na forma do estilo, em d~sp1·eso da lei e por a~acar a nossa autorida~e.
prestárão' juramento e tomarão o seu lugar no A ifillorancia teve nelle mais parte do q.ue..amaJ1c1a. (
congresso.
O mal vem de longe; elle tem CR!:!fil!Jl_remotas e ,
O SR. FRANÇA: - Como temos nesta assembléa proxímas. A tropa foi o principal e mais po eforn
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E' verdade que esto periodico não é do governo
o da revolu ão. d.e. ~gal; e como ella
appareceu então com a m~c.iativa , não se tomou a mas o povo lê o titulo - Dicvl"io do Governo -deli~
sua intervencão como auxiliar, entendeu-se que a infere que é um papel ministerial, qne as doutrinas
revolução erâ devida · a ella e que a tropa fôra della nelle expendidas são mandadas publicar pelo goveruo, oµ ao menos que elle muito as approva,
1 autora.
De Portugal passou esta idéa para o B~·asi.l, e muito mais não vendo ali discursos escrip tos em
d'a ui te_m...1!.ª cido_tarttas_l!ern!).rdas nas provmcias, direcção contraria; e como de ordinario se procura
as'-'q uaes não tem outra causa senão e.s a falll.,a sempre agradar ao governo, eis aqui porque estes
persug.go em que está a trop,1\ de que assim como pobres hom ens assentarão qu e com esta sua chafô.ra..a autõra aà revõ1ução, tambem deve ser zelo a mada ratificacão de juramento fazião um grande
•
ãtal1i.liqa- conservação da sua obra. A' es ta causa servico.
Poitanto embora vão para a commissão todos
.
.
se deve ajuntar outra.
Desde a época da revolução tem-se d1fi'un~tdo no e tes papeis, ella nos proporá as provid ncias que
povo principios desorganisa.dores e su~ve rsivos da de vemos dar neste caso, ma quaesquer que elles
ordem publica, e alguns ahás verdadeiros, se lhe sejão não se arrancará o mal p la raiz, senão sr
tem offerecido de uma maneira tão equivoca, que destruirem certas idéas qu e se tem apossado do
1 necessariamente o tem conduzido a erros fun estos . povo. Eu já requeri que se instruísse o povo por
1 Quando se tratou dos governos das províncias, eu meio de uma proclamação, a co mmissão de constientão ponderei _que as d~~ordens que nellas se ex- tuição foi enca rregada della, requeiro. que quanto
1perimentavão, nao procediao tanto da fórma d e~se s antes ella appareça.
, governos, quant? dos erro~ que se acha o poYo i~O Sn. l\foNTESUMA: - Levanto-me para ajuntar
buido. Tem-se dito o povo e soberano, e porque nao
se tem explicado bem que então se toma por povo toda mais algumas reflexões ás que acabo de ver apon1
a nacão, se tem cabido no erro de se entender so- tadas. Eu digo com os nobres preopinantes que me
berai1a qualquer parte da nação, porque lambem se precederão que ~~cr eta rio, e o commandantes da
chama povo a collecção dos habitantes de uma tro a são réos; mas acrescento que merecem alprovincia, cidade, villa e mesmo de um pequeno guma de~1Jpa. Se este augusto congresso tivesse
já proclamado quaes erão os seus princivios, não
arraial.
Eu tenho visto ac tas de camaras, aonde bem ex- apparecerião á fa ce da na ção idéas tão falsas,
pressa e positivamente se exprimem es tas i.déas. Não mas divulgddas conLinuamente pelo Dia;rio do Goé pois de admirar que a tropa e os habitantes de verno.
E' preciso pois que a ~ssembléa mande já ao
Porto Alegre assentasssm que elles tinhão direito a
sicrnificar-nos, qual era a sua vontade ácerca da governo que publique sem demora a sua proclamainfluencia que o chefe <la riação devia ter na ?rga- ção aos povos em que os illustre obre as verdanisacão das leis. Estou bem certo que a totalidade deiras idéas que devem fazer do sy tema constitu\ ou a ·maioria dos habitantes d'aquella cidade não leve cional que temos abraçado; e este congresso
parte naquelle estrondoso facto, mas todas as apresse-se a apresentar á nação as bases da conscousas des ta natureza se obrão assim, e s~gqriio tituição; é ulil que desde já os povo conheção os
ser de todos uma vez que a maior parte não fu.ndam entos principaes em que se ha de constituir
a monarchia.
rec ãniã.
•u o direi sem rcbuço; parece incrivel, Sr. preF tanto prova que os dous chefes dos corpos,
autores deste facto, estavão persuadidos de que sidente, que estando esta assembléa reunida ha
tinhão direito para fazerem essa protestação unidos mais e lres mezes não tenha ainda mostrado ao
com o povo, que dias antes a publicarão, convi- Brasi1 o fim para que se reunia!
Parece incrível, torno a dizer, que esta assmbléa
darão ao governo e á camara, como para um acto
de grande solemnidade, e se apresentarão em grande ,!!.ão tenha feito nada, que ainda não tenha olforeparada, annunciando qu e vinhão ratificar o seu cido o p_ublico as bases da constitu icão porque os
povos esperão cõm tanta ancia. Eu ju1go rndispen juramento.
Ora nisto eu não vejo mais do que .i gnorancia, e saveis estes dous trabalhos, e esporo que a assembléa
o resultado das duas causas remotas que ten ho indi- tome isto em consideração para se cuidar dellos
cado. São porém as causas proximas desta deso rdem sem demora .
\ al~s discursos que tem a_pparecido no Diario do
O Sn. A DllADA E S1LVA:-Pedi a palavra para
Governo, inçulcando esta doutrina do 'Veto absoluto, responder ao Sr. Carneiro de Campos qu e pretendeu
cõmõ essencial na monarchia constitutional. Esta e dar a entender que as do11trinas publicadas no
õutras idéas como as de _dictadura, por si só não Diario do Governo erão da approvacão do mesmo
terião consequencias fun êstãsem outro qualqu er governo ; se esta foi a mente do nohre deputado ,
periodico, porque se tomarião como opinião do não disse nada menos que uma calumnia.
redactor ou de outrem, e a qualquer é livre pensar
Eu já em outra occasiãomostrei aqui que o goe publicar as suas idéas, não commettend o os abusos verno de Sua Mages tad e dera plena liberdade aos
marcados na lei; e a doutrina do veto absoluto que quizessem publicar as suas opiniões pela imsabem todos <l>3 que são versados nestas materias, pren~a; e que por isso cada um escrevia o que
que é opinião de alguns publicistas de bom conceito quena, sabendo que poderia ir responder aos jue até reputados por mui liberaes; mas al ém de appa- rados se delinquisse. O governo nun ca teve ingerecerem no Diario do Govei·no, havia de peor que rencia alguma em taes publicações: nem o Dia;l'io
em alguns desses discursos de certo modo hia-se chamado do governo é propriamente delle; chaderraman.do entre o povo, não sei porqtie, u~es- ma-se assim porque para elle se r emettem os artigos
1 confiança de que alguns membros desta augusta o!Iiciaes.
ássemb1éa não se achavão animados dos bons senti Este Diwrio é propriedade, como bem sabe, das
mentos de guardarem ao chefe da nacão as attribui- secretarias dos negoc ios da guerra e estrangeiros;
çôes que lhe competem.
•
e portanto é propriedade particular. O governo
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nada tinha com elle; nem lhe competia entrar no pela constituição que ha de firmar em bases solidas
conhecimento se os autores dos artigos ali publica- a sua felicidade.
dos Jaboravão em erro. Além de que o systema
O SR. ANDRADA MACHADO :-Se o iltustre preoconstitucional ainda não estava arranjado em todas pinante tivesse reparado bem no objecto da questão ,
as suas partes: e por conseqnencia que tinha o não se teria fallado tanto fóra da ordem.
governo com. as diITerentes opiniõe~ de hom ~ns _que Aqui não se trata do absurdo da doutrina que sequerião publicar qu~ntos despropos1tos lhe vmhao á guio o governo e a tropa do Rio Grande, mas do
cabeça!
. .
.
meio anti-constitucional de que se servio decla. Se o governo os pro~1.b1sse de escrever t1~namos ra.ndo taes prin~ipios, da ~I!.ª-Çã~ do autoridade
liberdade para um. pa1ti~o, e para. outro nao. Em _feita por quem e purªmeute obediente.
quanto a constitmçao .nao está feita, e. ~orta.nto
Esta é que é a questão ; e para decidi-la não sei
não ha regras estabelec1d~s, a cada um é licito dizer que bastem proclamações.
o q.u~ lhe parecer convomente; pertence ao. ze.lo_e
Convém é verdade que na que está incumbida á
actlVldado desta a~sembléa fazer que a const1tuiçao commissão se ann uncie que a constituição ha de ser
appare.ça; antes dist? nem certos abusos se podem liberal, e que por ella serão protegidos os interesses
remediar sem d ~s poti s mo.
da nação, e os direitos do povo, e guardados os prinTod.o o Br~s1l . tem mostrado que quer uma mo- cipios essenciaes que o Brazil tem proclamado e junarcl,ua conslltuc10nal que nos assegure a liberdade rado; é justo que se saiba quaes são as idéas que
publl~a.; e portant? tem-se d~clarad~o n~ra os dirigem a assembléa neste traball10; mas não é
.Princ1pios demagogico.s; toQ!ivia os ~epublicanos disto que se trata agora ; a questão não versa sobre
não querem estar por isso, e tem escnpto segundo idéas versa sobre pessoas eaisto se eve limitar a
~seus princípios em jornaes do Brasil; e os que diSCú~sao .- - - - - '
seg1;1~m opiniões .co ~trarias e? tenderão l):Ue tambem
O SR. ALENCAR :-Sr. presidente, _L.yerdade indev1~0 _escreve: ' o.i~ eu crew que._ass~ co~o se Jl~~a~~que de certo ~empo para cá o Brazil parece
- - -toleiavao os pr~meu~s taJ?be~ deviao ser tole.tad?s dmdido em dous partidos.
os. eg un~os .. is~o nao veio cnme ; tudo º.mais sao - Todõs - desejão a independencia, porém uns seclnm~ras, e e !1ªº conhecer 0 governo . Emquant~ guem idéas democraticas, e outros aristocraticas;
s.c. nao determma est.rada certa para c~?1m~ar, ~ estas temsido as pr.oteg.idas Jl~_governo, ao ponto
hcito a cada um s~guir ªque .lhe .parecer• ª isto e de se abonarem os escnpíores que as propaaavão,
0
que eu chamo liberdade constilucwnal.
enviando-se ás provincias recommendados os es0 SR. CAR -EIRO DE CA~ll'OS :-Se o illustre preo- criptos que continhão aquellas doutrinas, e de se
pinante reparasse bem no meu discurso escusava µerseguirem os outros, che ando um dell u~ uer
eu de fallar agora, pois julgo que me expliquei com obrigado a assignar um termo na pülicia pãra não
clareza.
éscrever.
- .
Eu disse que apparecião impressas idéas só pro- 'Essepartido que o governo protegia chegou até a
J)rias a illudir o povos dando-se errada intelligen- provocar esta assembléa co~ seus discursos , e os
eia aos termos de liberdade e de soberania ; e que povos que isto tem presenciado assentarão que as
de graçadamenle lendo-se_ taes prmcipios lambem idéas q~e taes escriptores propagavão erão as
no J)iario do governo, e nao havendo quem os des- verdadeiras ; o que era bem natural vendo que os
trui sse, os povos se persuadião que taes idéas crão escriptores que professavão as contrarias erão reas do governo e que talvez a esta falsa persuasão se sos e deportados para fóra do l3razil; e como esse
devessem os successo do Rio Grande .
pãrlitlõ sómente assoa1hava id ·as do servilismo, J
Eu e Lou bem convencido que o governo não que- estas se abraçarão, e produzem agora as desordens
ria inculcar aquellas doutrinas; mas como ellas e que presenciamos.
lião con tantemente no Diario do governo, era bem Neste sentido eu julgo culpado o governo ; pornalural suppôr que quem as seguisse agradaria ao que devendo conciliar ambos os partidos, e encagoverno .
.
.
minha-l?s a um fim util á nação, apoiava um, e
Eis aq ui o que cu disse, e nada mais do que persegma o outro .
isto.
Eis o motivo porque esse homem atrevidp se abaOutros muitos rs. deputados, discorrendo deste lan ç~~ a esta criminosa tentativa ; elle s_1,1ppoz iue
mesmo modo, e tum queixado nesta assembléa do com 1sfo agradav:a ao ~ove.!Jl.O de S. _Mages tade.
redactor do Diario do governo, por não combater JüTg_o pois mmto util a proclamaçao e~ que a astaes absurdo como devia, illustrando os povos so- semblea expre ~amente declare q!-le, se nao pretende
bre os verdadeiros princípios constitucionaes, e tra- fav or~cer as1?ea~ demo~atic~s impropnas da .molar sempre de demagogos. e ,de anarchistas todos os n~r~lua ?onstituc1o?a, tambem d~a a~1sto 
que moslravão professar ideas diversas ; eu faço o crat1cas " e que nao se ha de ver. mais, porque se
mesmo que já fizerão e ses outros illustres deputa- nao segmrem .ª~ segundas, um~cr1 tor ass1~do
dos, mas nunca podia lembrar-me que tão falsas t~o~ néijlohie.ia, ~ ~utro:-e~cre !lL_n um dHULS.er
doutrinas erão as do governo, e que por seu man- a~as1madoyo~gu!!lte: d1re1de pass~Pem_qge se um
dado se imprimião ; i to nunca podia ser da minha o~t'.~ amda e.scre~e ~~unementeJ_ e por estar ~
intenção; nã? é eropno do meu caracter, e até me P~r~~bnco, a dlS~o tem ,?ivado. _
não sena muito airoso.
E mdispensavel mostrar aos povos que nao estaE tou persuadido, tor~o a dizer, que os povos mos.preocupados d~;spirito de _partido._ ....,. 9ue não
1 estão illudidos por doutrmas erradas, e que con- ~pprnvamos ne ~ s,,.,mmos senao os.prmc1p10s que
vém desengana-los mostrando-lhes por uma procla- iuramos, ~que hv.r~s nas nossas _deliberaçoes s.ó temacão as verdadeiras ; isto me parece essencial ; o mos em .vista a fehc1da.de ~a naçao com um regimen
queº elles ouvirem da b~cca dos seus ~epresentantes verdadeiramente constituc1onal. . . .
.
ha de merecer-lhes credito, e convencidos de que só
O SR. ÁllAUJO LIMA :-Sr. presidente, e para rrnm
nos occupamos do seu bem, csperaráõ socegados admiravel ver como um Sr. deputado ousa neste
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/ augusto recinto traçar a linha de conducta que a assem biéa devia ter seguido, e censura-la porque a
seguio 1
.
. • •
j nãoOuvi
ha pouco dizer que parema mcnvel que esta
assembléa, trabalhando ha mais de tres m~z~s _ainda
não tivesse apresentado as bases da constllmçao.
O honrado membro talvez esteja persuadido que
1
é preliminar indispensavel .ª aprese~tação ~as ~a
J ses, porque as Côrtes de Lis~oa assim prat1cárao ;
mas a commissão não segmo esse plano, porque
nem sempre se apresen li.to bases, póde- se log~ apresentar a constituiç~p/ e teve por melhoi: o!Iere~er
de uma vez o systemn completo ......... _Na~ se diga
pois nesta assembléa que parece rncnvel _qu_e
não tenhão ainda apparecido as bases da const1tu1cão, porque i to é uma verdadeira censura do seu
procedimento, inculcando-se que tem faltado aos
seus deveres, quando a commissão nunca tratou de
bases, nem tinha obrigacão de cuidar nellas.
Quanto á demora do projecto eu não ~ jul~o excessiva ; é objecto de meditaç_ões mm sérias_; _é
deste novo pacto social que vai depender a fel!c_1dade da uacão ; e tal vez delle lhe resulte gloria
@_ando ajlQârecer na ~urÕpa. Uma obra ta[ d~
mallélã tempo ; e a commissão não se tem descuidado.
A' vista disto entendi que devia faltar pela parte
que me toca como membro da commissão encarregada deste honroso trabalho, para que não pass ~ o
:principio enunciado pelo honrado membro, com mjuria deste congresso.
O SR. GoMIDE :-Eu requeiro a V. Ex . que conserve a ordem ; nós estamos aqui para fallar sobre
as materias que entrão em debate, mas não para nos
atacarmos mutuamente.
O SR. CARNEJRO DA CuNHA :- Do que devemos
tratar é das medidas que são necessarias para remediar promptamrnte este grande mal.
Deixemos essas outras discussões que tinhão melhor lugar quando o governo assim obrava, nesse
tempo eu tambem o atacaria; mas tudo o que passou
está passado.
O SR. ANDRADA E SILVA: - Eu lambem quero
que se conserve a ordem ; mas todo o deputado tem
direito de mostrar a verdade dos factos quando se
vê insultado neste augusto senado, e atacada a sua
reputação, ao mesm? tempo que todo o Rio de. ~a
neiro sabe da mane!fa com que se portou o mm1sI terio.
O SR. A~DRADA MAcaA'DO : - Sr. presidente, eu
requeiro a ordem. Tratemos do obj ecto que está em
discussão.
O SR. PRESIDENTE: - A' ordem! Não admitto
) mais discursos sobre tal materia ; acabemos com
isto. Vaiá commissão ou não vai?
Fizerão-se algumas breves reflexões ; e julgandose a materia discutida propoz o Sr. presidente.
1. 0 Se o ne!!ocio devia ir a alguma commissão.
-Venceu-se que sim.
2. 0 Se iria á de constituicão, ou a uma especial.Decidi o-se que fosse á de· constituição para dar o
seu parecer com urgencia.
O SR. BECRETARIO FRANÇA leu então o seguinte
oficio do ministxo d.e Estado dos negocios da marinha.
cc- lllm. e Exm. Sr.-De ordem de S. Magestade
Imperial communico a V. Ex. p~ra levar ao conhecimento da assembléa geral constituinte e legislativa

deste Imperio, cm resposta ao aviso de 16 do corrente, que na secretaria de Estado dos negocios da
marinha nada consta á respeito de José Antonio
Gonçalves Vianna, pertencente á escuna Catharina,
que se acha preso na fortaleza de Santos.
cc Paço, em 21 de Julho de 1823.- Luiz da Cunha llforeira.-Sr. Manoel José de Souza França.''
Ficou a assembléa inteirada; e resolveu-se que
se dirigisse á repartição da justiça um oficio igual
ao que se tinha expedido á da marinha.
Leu mais o mesmo Sr. secretario uma participação de molestia do Sr. Furtado de Mendonça, em que
pedia oito dias de licença.-Foi-lhe concedidos.
Leu outra do Sr. Almeida e Albuqu rquc.-Ficou a assembléa inteirada.
O SR. CARNEmo DA CuNnA :-Sr. presidente, tenho tres indicações para ofl'ereccr IÍ consideração
desta assembléa, e peço licença para as lei'.
cc Primeira
cc 1. 0 Que sejão preferíveis a todos os empregos todos os soldados, e oficiaes inferiores veteranos, qu e
fizerão as campanhas do Sul, e do Norte, em consequencia dP. seus relevantes serviços.
e< 2. 0 Que se conceda baixa a todo o soldado, que
tiver preenchido o tempo da lei, no caso do orequerer.
e< Paço da assembléa, 22 de Julho de 1823.-Carneiro da Cunha. »
e< Segwnda
« 1. 0 Que o perdão concedido por S. M. Imperial
por decreto de ... aos desertores, seja extensivo a todas as provincias do Imperio.
« 2. 0 Que todos os desertores que se não apresentarem no tempo concedido pelo mesmo decreto sejão
condemnados a um degredo perpetuo para a Ilha do
Fernando inda pela primeira deserção.
« Paço da a.semblea, 22 de Julho de 1823.-Garneiro da C1mha. »
<< Terceira
e< 1. 0 Que o batalhão de S. Paulo, que se acha
nesta Côrte, regresse para sua província.
« 2. 0 Que todas as tropas, que tem feito a campanha do Sul, tanto da primeira como segunda linha,
sejão substi tu idas por outras tiradas de todas as
províncias, para que aquellas possão voltar aos seus
lares.
e< Paço da assembléa, 22 de Julho de 1823.-Car1ieiro da Cunha . »-Forão remettidos á commissão
de guerra.
O SR. REZENDE CosTA pediu igualmente a palavra e leu a seguinte :
« INDICAÇÃO
<< Que no Bispado de l\larianna, separado do do
Rio de Janeiro pelo alvará de 2 de Maio de 174'7
expedido em virtude do motu proprio de Benedicto
14° em 1746, se percebão os salarios, conhecencas e
direitos parochiaes determinados pela constitÚicão
ecclesiastica do arcebispado da Bahia pela qual° se
regulão os ~isp~dos das provincias do Brazil, cessando provisoriamente a percepcão actual do excesso que os parochos cobrão dos povos daquella
província, com oppressão manifesta dos mesmos, e
sem motivos alguns para semelhante distincção, o
que attestão as immensas demandas que promovem
contra os seus freguezes por falta de um direito cer-
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'lo que se não fixou legalmente até o presente, sendo
o seu arbitramento ordenado já em 1735 ao conde
de Bobadella e ultimamente ao visconde de Barbacena, generaes daquella provincia.
« Paço da assembléa, 22 de Julho de 1823.-0
deputado, José de Retende Costa. »-Foi remettido
.
á comm1ssã? ecclesiastica para dar o seu parecer
com urgencia.
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« PROPOSTA

j;;

« _Que se officic ao gover~o para que sejão im- \

me<;Iiatam~nte pos_tos em liberdade o vigario An-

1/

J

tomo Pereira. Ribeiro e outros presos no Rio Grande \ fl ,.)
por tere~ opmado contra o veto abso luto, constando
dos offic10s que os acompanharem que não é outro
0 seu crime. -Rocha Franco .n
Depois de breve debate, resolveu a assembléa
O S1L ANnRADA E S1LvA offereceu uma memoria que fosse remettida á commissão de constituicão
para dar o seu parecer, visto ter a materia connexão
e reg1men das univei:sidaües do Imperio.
Foi recebida com especial agrado ; e ordenou-se com o procedimento da tropa de Porto-Alegre.
q~e fosse remettida á commissão de instrucção puO _SR. SECRETARIO FRANCA leu o boletim do cibhca para dar as competentes providencias sobre a rurg1ão assistente á Sua Magestade o Imperador.
ed ucaSção da sociedade.
p« Suad Ma gesta~e IQmp.ertial dpassBou syem novidade.
um a a oa ista, 22 de
0 R. MoNTEZli~IA pediu a palavra, e leu o se- - aço a mperia
guinf.ã projecto de lei :
J ul~o de. (22° dia de moles tia) 1823.-0 cirurgião
A
· ·
bl ·
D
da imperral camara e assistente á Sua Magestade
« assem ea gera1 const1tumte, etc . ecreta o 0 Imperador.-Domingos Ribeiro dos Guimara-es
seguinte 'f: d
.
_ Peixoto 11.-Foi ouvido com muito espeéial agrado
" 1 .º o os os empregados pubhcos, que forao
. R
.
.
·
1) j__
0 S M
nomeados pelo governo da Bahia no tempo da sua a eitur~ aº:cTtEasmem1~ q. ue seequreef1erºre' aSrn·. t:pr_es1ddente, / v/P ~
occupação pelas tropas luzitanas !leão demittidos, e
-.
.
o ~eia ares'
como se nunca fossem, ou houvessem tido taes no- ~ª9.!!9 da Bahia, porque tenho que dizer a esse
meações.
respeito .
" 2.0 Todos os antigos empregados publicos que
O S!.l· A~cIOLI :-Mas estando essa acta approna cida~e da Bahia jurarão a constituição de P~rtu- vada nao sei que possa dizer contra ella cousa alga!, e runda se achavão dentro da cidade tres dias guma 0 nobre deputado ..
O SR. FRANÇA :-Depo~s de ~star a acta cerrada
antes da. evacua_ção das tropas inimigas, e entrada
do exercito pacificador do Reconcavo e interior da e _approvada na~a póde dizer o illustre deputado a
provincia, ficão suspensos sem venc~ento de orde- nao ser por_me10 de uma mdicação; e quando para
nado, até se justificarem.
a faze~ precise '.'era acta póde ir consulta-la na se« 3.• A justificação versará.
cretar1a e exammar o que lhe parecer .
« 1. 0 Se em sua conducta mostrarão sempre por
O· SR. PR~SIDENTE declaro~ que se passava á
factos adhesão á causa · augusta da independencia ord~m do di_a, que era o proJecto sobre a promuldo Brazil, e fórma monarchica representativa por gaçao das leis . .
.
elle adaptada e proclamada :
Depois de ser lido o proJecto pelo Sr. secretario
« 2. 0 Se houve coacção positiva no juramento da França, observo~-se q~e não estaváo impre~sas
constituição ~e Portu_gal.
to~as_ as emenda_ e por isso se ~esolv~u que se im« 3.• Se nao se ret!l'ou para o Reconcavo e inte- pnm1ssem para entrarem em d1scussao com o pro_
.
_
.
rior da. pro~in?ia, ou para ºl!-t~a _qualquer parte do 1ecto . .
Impeno nao mvad1da pelo rn1m1go por uma justiDuVIdou-se e~tao ?e .devena ou nao contmuar-se
ficada e legiLima impossibilidade phisica ou moral. na orde~ do. dia por_ Já restar pouco tempo; e o
« 4. 0 Estas justificações serão feitas perante o ma- Sr. J\ral!-Jº ~1ma pediu q~e se fizesse 2• leitura de
gistrado que servir de _intenden_te geral da policia, uma mdic~çao sua offere91da como arLigo addiciodo qual poder~ haver VJsta ao cidadão, que a pre- nal ao regimento na sessao de 26 de Junho.
tender contrarrnr.
Resolveu-se que se lêsse para entrar em dis« 5. 0 O processo de taes justificações será o das cussão.
causas summarias.
Os s
F
r 2
« 6. 0 Durante taes suspensões deveráõ servir os
~· ECllETARIO 'RANÇA ez a ª leitura nestes
empregos, os que servião no Reconcavo; e caso termos.
não se fação taes justificações, ou decaião dcllas
cc A~ propostas que fizerem os ~rs. deputados
aquelles que as inLentarem, serão preferidos sem- deveráo ser reservada~ para a ultima hora; se
prepara a conLinuação e vilalicio exercício dos em - porém os autores as Julgar~m urgentes ~ara se
pregos, os que houverem prestado serviços á causa lerem antes ~a .o~dem do .dia, as mandaraõ para
no Reconcavo e interior da provincia, que serão a mesa, , a ~UJO JUIZO toca Julgar desta urgencia.
-Ara1110 Lima .i>
logo providos segundo sua aptidão.
. « '1. 0 Debaixo da palavra empregados, compreO SR. VERGUEIRO offereceu á me,'ma indicação
hendem-se igualmente os militares para ter sobre a seguinte.
elles a mesma applicação. Paço da assembléa, 22
« EMENDA
de Julho de 1823. Segundo da lndependencia e do
Imperio.-Francisco G/J Acaiaba Monteswrna.»
cc As indicacões serão lidas na ultima hora bem
O mesmo Sr. deputado requereu a urgencia: e como os parecêres das commissões, principiando-se
~endo esta vencida, fez-se a 2• leitura do pro- alternadamente um dia pelas indicações e em outro
Jecto, e mandou-se imprimir para entrar em dis- pelos pareceres.-Vergueiro.>i-Foi apoiada; e depois de breve debate approvada .
.
cussão.
Poz-se depois á votação a indicação e foi approO SR. RocHA FRANCO pediu tambem a palavra
vada a 2• parte; não entrando em deliberação a l •
e fez a seguiu te
2Ci
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por se julgar prejudicada na approvação da
emenda.
O SR. RODRIGUES DE CARVALHO:-Sr. presidente:
sendo certo que as camaras de Olin~a ~ P.arahyba
derão aos deputados .daquellas provmcias ms~r~c
cões para lhes sernrem de norma nas dec1soes
aesta assembléa; e sendo tambem incontestavel que
ellas usarão de um direito que lhes não compete
requeiro que os Srs. deputados daquellas provin.cias
remettão ã commissão de constituicão as ditas mstruccões e actas das camaras para ser tudo tomado
em c·onsideração; e que em particular o Sr. Carneiro
da Cunha apresente á mesma commis~ão as novas
instruccões que recebeu. Eu mando a mesa a·esse
fim a séguinte
e< INDICAÇÃO
« Requeiro que se mande para a commissão de
constituicão as actas e instrucções das camaras de
Olinda e· Parahyba, dadas a seus deputados, para
serem tomadas em consideração .
cc Proponho mais que o honrado membro o
Sr. Joaquim Manoel Carneiro entregue as novas
instrucções.-0 deputado Rodrigues de Carvalho ."
Fallarão os Srs. Andrada Machado e Carneiro da
Cunha; (mas não se entendeu o tachigrapho) e a
final foi approvada a indicação, resolvendo-se que
fosse tudo remettido á commissão de constituição
para dar com urgencia o seu parecer.
Por ser chegada a hora da leitura dos pareceres
de commissões leu o Sr. Teixeira Vasconcellos,
como relator da commissão de saude publica, um
parecer so.!u:e o <tlumn os da academia medico-cir..\!1,gica, rel-ª'ti_yo .á factura as suas cartas; no qual
entende a comm1ssão qne lhe devem ser passadas
em nome do director da mesma academia, para
com esta car.ta e sem dependencia de outro exame,
poder cada um exercitar livremente a arte da cirurgia neste Imperio. (' )
Foi approvado; e resolveu-se que a mesma com roissão o reduzisse a projecto de lei.
O SR. RoDRlGuEs VELLoso, ·como relator da de
legislação, leu os seguintes pareceres
Primeiro

«A commissão de legislacão,vendo pelo requerimento de Pedro da Silva Pedroso, que elle ainda se
acha preso-na fortaleza da Lage, apezar da deliberação desta assembléa, quºe assentou dever mudar-se immediatamente para outra prisão, que
sendo segura seja ao mesmo tempo mais commoda,
é de parecer que de novo e com instancia se recommende ao governo o cumprimento da delibeI ração da augusta assembléa a respeito da mudanca
do su !!cante, e mais se lhe exija, que ás informações jã pedidas accrescente a informação do motivo porque_fgj o mesmo supplicante privado dos
seus pjipeis e ào destino que se lhe deu.-Paçõ da
ásSembléa, 21 de Julho de 1823.-Antonio Rodrigues Velloso de Oliveira.-Bernardo José da Gama .
-José Antonio da Silva Maia.-João Antonio Rodrigues de Carvalho.-Estevão Ribeiro de Rezende.
-JoséT!Jixeira da Fonsecci Vasconcellos.-D.Nuno
Eugenio de Locio .»

O SR. ANDRADA MACHADO :-Eu approvo o pa(') Não se transcreveu o fparecer porque não
existe o original.

recer, roas accrescentando uma cousa essencial~
que o governo declare o motivo de não ter dado
cumprimento á ordem desta assembléa que determinou que o supplicante fosse removido daquella
prisão.
Se as ordens deste congresso são inuteis não
venho cá mais.
O SR.
ESUMA :-Eu ató não posso crer que
esse homem esteja in communicavel ha tanto tempo
estando a asserobléa installada. Tenho isso por impossivel.
O Sn. ANDRADA MACHADO :-Pois não o 6; o homem não só tem estado incommunicavel todo oss
tempo, mas creio que ainda o está.
O Sn. ALENCAR:- E' preciso conhocor-so desta
oppressão; peção-se informações novamente e faça-se entender ao mini tro de Estado que deve saber
cumprir melhor as suas obrigações.
E' claro que este homem jaz em oppressão e que
se tem encoberto o seu estado por muito tempo;
portanto conheça-se como isto se tem praticado;
é o que exige de nós a humanidade e a justiça,
para se darem depois as providencias necosserias,
tazendo responsavel por tal violencia o magistrado
que assim tiver pisado aos pés as leis.
O SR. ANDRADA MACHADO :-Eu insi to em que
se mande saber porque razão o governo não cumpriu a ordem desta assembléa.
Julgando-se sufficienlemente discutido, foi posto
ã votação e approvado com o additamento lembrado
pelo Sr. Andrada l\lachado.
Segundo

A c.ommissão d~ le!íislação, tendo attenção ao
requenmento de Joao Ricardo da Cruz, que se diz
ter vindo pr~so dê Pernambuco e achar-se na fortaleza de \Tillegaignon incommunicavel, ha mais
de cento e aoze dias, privãdo dos meios de requerer
a sua justiça, é de parecer que se exijão do gornrno as informações circumstanciada da prisão
do supplicante e do motivo della. Paço da ascmbléa, 22 de Julho de 1823.-Anlonio Rodrigues Velloso de Ollveira.-D. Ntino Eugenio de Locio.José Antonio da Silva Maia.- José 1'eixei1'a da
Fonseca Va.sconcellos .-João Antonio Rodrigues de
Carvalho.-Bernardo Jo sé dei Gama.

Depois de varias reflexões, foi approvado o parecer, vencendo-se igualmente que o governo informasse com urgencia, removendo immediatamente o supplicante do segredo, se fosse verdade
o que allegava o pre ·o, o declarando outrosim
quem era o em pregado ou funccionario que ordenãra tal segredo contra a lei.
O S_R. ALENCAR :-Eu requeiro que se faça com
a poss1vel brevidade a proposta do porteiro da secretaria da assembléa porque ha diversos requerimentos de pessoas que pretendem este lugar; e é
preciso que se faça a nomeação para os outros ficarem desengados.
Os SRs. SECRETARIOS forão então convidados
pelo Sr. prnsidente a apresentar com brevidade a
sua proposta; e nisso convierão.
O SR. PRESIDNTE assignou para ordem do dia:
1º o projecto dos governos provinciaes: 2° segundas leituras de propostas.
Levantou-se a sessão depois das 2 horas da tarde.
-José Ricwrdo da Costa Aguiar de Andrnda, secretario.
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PRESIDENCIA DO SR. CAMARA
Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã, fez-se a chamada e acharão-se presentes 64,
faltando com causa participada os Srs. Ribeiro de
Rezende, Ferreira Barreto, Andrada e Silva, Furtado de Mendonça e Rib eiro de Andrada; e sem ella
os Srs. Gondim e Rodrigues de Carvalho.
O Sn. PR ESIDENTE declarou aberta a sessão, e
lida a acta da antecedente foi approvada.
Annunciou-se então que estava á porta da sala
o Sr. Antonio Ferreira Fran ça, deputado pela província da Bahia e sendo introduzido na fórm a do
estylo, prestou juramento e tomou assento no congresso.
O Sn . SEcnETAllIO FnANCA leu os dous seguintes
officios do ministro de ~stado dos negocios da
guerra:
« Illm. e Exm. Sr.-Accuso recebido o ollicio de
V. Ex. de 19 do corrente mez, em que me participa da parte da a ~semblé a ger~l constituinte e legisla tiva do Imperi.o a nomeaçao dos membros da
co mmissão de marmha e guerra, podendo segurar
a V. Ex. da minha parte que as luzes e merecimento das pe soas nomeadas coincidem com o
acerto e prudencia da escolha. Deos guard e a V. Ex.
Paco 22 de Julho de 1823.-João Vieira de Cart;al)i~ . Sr. Manoel José de Souza França.» - Fico u
a as embléa inteirada.
« lllm. e Exm . Sr. Res pondendo ao officio que
V. Ex me diri gio na data de hontem exigindo da
parte da assembléa _geral con~tituinte e legislativa
do Imperio do Brasil esclarecimentos sobre varios
factos an ti-co nstitucionaes que ultimamente ti verão
lugã!l'ilrprovíncia de S. P edro, tenho de dizer a
V. Ex., para -q1;1e o possa fazer .c~n star assim !1ª referida assemblea, que á repart1çao dos negocios da
guerra não veio até o presente _participação alguma
sobre -tal aco ntecin:ien to , mas sim á repartição dos
do Úllpen o. Deus guard e a V. Ex. Paço
neaocios
0
em 22de Julho de 1823.-João Vieira de Carvalho.
- r . Manoel José de Souza França».- Ficoua
assembléa igualmente inteirada.
Leu mais um requerimento de Manoel Clemente
Sampaio ofTerecendo-se para servir gratuitamente
em qualquer trabalho da escripturação da asembléa.
O Sn . A ·nnADA MACHADO : - OfTerecimentos de
entrada em erviço publico gratuitamente não me
agradão . e é para fazer direito, depois de mostrar a
sua aptidão a ser admittido a vencer o ordena~o que
se arbitrar, concedo que entre ; mas officiaes de
graca não entendo. Se quer fazer conhecer seu pa7
tno.t:ismo tem para isso outros meios. Portanto para
não vencer por emquanto, não me opponho ; e depois se fór habil. e intelligent~ será prop?sto;
porém se quer official ~ e graça, n ~o estou por isso :
a nacão não quer serndores gratuitos.
- O ·sn. FRANÇA : - Eu julgo que este requerimento deve irá secretaria a informar, para depois
a assembléa o tomar em consideração.- Foi remettido á secretari a.
Leu finalmente o boletim do cirurgião da camara
Imperial, assistente á Sua Magestade o Imperador.
« Sua Magestade Imperial passou sem novidade .
P aço ,da Imperial Quinta da Boa Vista, 23 de Julho
)

~L

l

1

103

(23° de molestia) 1823. O cirurgião da Imperial
camara, e assistente de Sua Magestade o Imperador.
- Domingos Ribeiro dos Guima1·ães Peixoto» .-Foi
ouvido com muito especial agrado.
O Sn. ARAUJO V1ANNA mandou á mesa uma representação de Manoel Machado Coelho, Constantino Dias Pinheiro, José Lourenço Dias e Joaquim
J osé da Silva, proprietarios das fabricas de estamparias e papel.- Foi remettida á commissãõ de comrneÍ'C10.

O Sn. ANDRADA MACHADO : - Sr. presidente, a
commissão de constituição está compromettida a
dar o seu parecer sobre esse facto escandaloso da
cidade de Porto Alegre na prõVlncia de S. Pedro, e
não tem podido apresentar este trabalho por falta
de membros ; mas como o negocio não admitte demoras eu requeiro qu e os illustres deputados que
aqui se achão, e pertencem á dita commissão se retirem para se concluir o parecer. - A assembléa
decidio que assim se fizesse.
Passou-se á ordem do dia, e entrou em discussão
o paragrapho penultimo do additamento do Sr. Pereira da Cunha ao art. 16 do proj ecto dos governos
provinciaes, que ficara adiado pela 2ª vez na
sessão de 21 de Julho
O Sn. FRANCA:- Eu sou absolutamente contrario
á confiictos dê jurisdicções ; e estes nascem sempre
da falta de unidade de ac~ão nos governos, por isso
quereria que essa tal qual for ça maritima qu e se
achasse estacionada nos portos das differentes provincias do lmperio obedecesse á voz dos rnus respectivos presidentes, salvas as exce pções de especial
commissão. Nem isso pode deixar de ser sem graves
inconvenientes praticos. Lugares ha onde temos intendentes de marinha, onde ha armacões de marinha, pequenos arsenaes, e outros elementos desta
repartição. ,
E' mister pois subordinar o seu andamento á inspeção, e autoridade eminente do governo da província a que respeitão, para que não padeca a causa
publica, que dellas depende, no desmando Óccasional
que póde produzir o ciume da jurisdicção, entre a
respectiva autoridade, e o governo da provincia. A
grande distancia em que muitas destas se achão com
a côrte, faz indispensa vela acumulacão do mando
emiente nos seus presidentes : outra éousa poderia
ser se todas ellas foss em comprehendidas em estreito circulo, de cujo centro partissem, e chegassem
com .brevidade conveniente a preferia as ordens
que é mister executar, segundo as exigencias locaes.
Eu tenho sido testemunha de algumas contradiç_ões e dabates entre os antigos governadores das
provincias do Brasil e os empregados da marinha
em puro prejuízo do serviço publico.
Desejaria que se occorresse a isso, quando o podemos fazer em uma lei; e não dessemos nella antes
andamento, e progresso á disputas de autoridades
sempre nocivas ao serviço da nação.•
O Sn . ÁROUCHE llENDON: - Sr. presidente, eu
acho muito bem concebido este additamento ·
porque até para tirar toda a duvida de que não fall~
da marinha nacional que deve estar no porto do Rio
de Janeiro hoje côrte, diz estacionada nos portos
das províncias marítimas.
Em realidad e, tlén1 da grande marinha da nação,
ara a qual devem concorrer todas as províncias,
cada uma das marítimas deve ter a sua pequena, ou
grande, para o serviço da mesma provincia, e de-
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-!,ei.a do seu orto : o que é de summa necessidade.
r.sta força maritima não póde ser commandada,
nem governada pelo commandante das armas de
terra; porque, Sr. presidente, ha tanta differença
de uma a outra arma, quanto differem os,elementos
sobre que ellas se achão.
E' por isso que em toda a parte onde ha marinha
ella tem o seu commandante proprio ; e nem póde
ser por menos, pois tanto sabe o commandante de
terra de marinha, como este sabe de terra. Ora, suppondo mesmo que um porto tem uma insignificante
marinha, v. g. um brigue, este mesmo unico brigue
tem o seu commandante que não deve receber ordens do commandante de terra; e se a marinha for
grande terá o seu commandante geral. Isto é quanto
ao commando ; quanto ao governo esta marinha,
ou este commandante della não póde estar sujeito,
senão ao presidente da província como o maior
empregado della, e nunca ao governador das armas.
A razão é clara ; o governador das armas sabe do
que lhe está encarregado, mas não sabe das necessidades da provincia cujo governo lhe não está encarrega.do.
O presidente unicamente é quem sabe quando
deve estar, v. g. este brigue armado, ou desarmado,
quando os officiaes devem estar embarcados, ou desembarcados; pois que tudo isso depende da necessidade e precisão, e do estado das finanças, de
que só póde saber o presidente como administrador
dos negocios da província, e como presidente da
junta. Só elle e não o governador das armas póde
saber se ha pela costa piratas para sahir esse barco
de guerra, que ahi houver ; só elle póde saber se é
preciso mandar esse barco como correio á côrte, ou
de guarda navios mercantes. Por estes motivos,
voto que a marinha da provincia, deve estar sugeita
ao presidente, emquanto ordens contrarias do ministro não ordenarem o contrario, pois muitas vezes
será preciso unir as forças para defeza commum
do lmperio. Estas mesmas circumstancias e necessidades da província deveráõ servir de regra ao presidente para com o seu conselho deliberarem o concerto, ou augmento da marinha da sua provincia.
( Falla.rão os Srs. Carneiro da Cunha, Costa
Barros, Duarte Silva, mas não se entendeu o tachigrapho).
Julgou-se afinal a materia discutida, e posto á
votação o dito paragrapho pen ultimo foi approvado
com a suppressão da palavra-immediatamenle,e substituindo-se á palavra conselho a palavra presidente.
O SR. ARoucHE llENDON: - Parece-me que o paragrapho que resta do additamento não tem lugar
porque nós estamos a fazer regulamentos para governos provinciaes e não regulamentos para a
marinha. Tocamos no paragrapho antecedente em
marinha, mas foi só para decidir se devia, ou não
estar sugeita • ao presidente ; mas tratar das sua~
despezas não pertence para aqui; e por isso julgo
que deve inteiramente supprimir-se.
<;> SR. VERGUEJRO: - E_u tambe~ creio que este
ultimo paragrapho é occioso ; e Julgo que ainda
que o não fosse devia regeitar-se. Estas despezas pertencem ao todo da nação e não á provínl cia por que se fazem para o bem geral do Estado e
por isso devem sahir da massa geral da nacão
ainda que se paguem pelo cofre da provincia o·nd~
forem feitas.

l

l_)epo_is de. mais algumas reflexões julgou-se a ma.teria ~1scutida; e pondo o Sr. presidente á vota.cão
o refendo paragrapho ultimo foi supprimido.
•
A e!n end~ do Sr. Arouche julgou-se prejudicada,
e por isso nao se tomou em consideração.
Passou-se ao additamento do Sr. Carneiro de
Campos. (Veja-se a sessão de 21 de Junho.)
O Sn. MoNTESUMA : - Eu vejo que não sendo o
conSãTuo permanente ha de ser mui difficil a reunião
dos conselheiros em caso de urgencia ; e como se
diz nesta emenda ou additamento que o commandante da força armada a não pouerá empregar em
caso de perturbação sem preceder resolução do pres~dente em conselho, póde succeder que hajo necessidade de o empregar, e que se não remedeie o
mal por faltar o requisito da resolução uma vez
que não se possa logo reunir o conselho: Por outro
lado considero que seria dar ao commandante uma
attribuição mui grande e perigosa o conceder-lhe a
autondade de a empregar quando elle o julgasse
preciso, porque poderia fazer marchar a tropa por
gualquer C?usa a que chamaria tumulto, e causar
isto calamidades. Portanto acho que seria bom
buscar algum mei? de conciliar estas cousas, o que
me parece conseguir-se estabelecendo-se que os commandantes não possão em taes casos fazer marchar
ª. tr_opa se~ se convocarem os lribunaes da provrncia e os cidadãos mais conspicuos da capital para
com a camara, o presidente, e o commandante se
deci ~ir o mais conveniente. Eu offereço a este fim a
segumte
<C EMENDA
« Preponho que. havendo perigo na segurança
publica accommett1da de qualquer concus ão: 0
commanda~te _da força e o presidente convocaráõ
logo º? pr~meiros _trib_unaes da provín cia a camara
e os c1dad~os m_ais ricos da capital, e propondo
que ha, seJa obrigado a obrar conform e o accordo
acerca da marcha ou não marcha da forca.- Francisco Gê Acayaba de Monte uma.- ão foi apoiada.
_O SR. C.~RNEJRO DE CAuros: - Eis aqui as limitaçoes de 9ue me tenho lembrado (leu ) e ta minha
emenda e fundada nas diversas funcções que póde
exercer a for_ya ar1?_1ada em qualquer paiz civilisado.
Estas funcçoes, sao : 1° defender a nacão dos seus
inimigos ~xternos; ~·-manter o socego ê obediencia.
ás autoridades leg1t1mas no interior · 3° auxiliar a
segurança individual dos cidadãos. '
Em alg!lns Estados a força armada é composta de
corpos diversos, pelos quaes são distribuidas estas
fun cções mais parlicularmente. Por exemplo em
França ha o gue propriamel\te se chama exercito,
ou tropa de lmha, ha guardas nacionoe e a Gendarmerie, O exercito é particularmente d~stin ado á
defeza externa da nação . As guardas nacionaes
devem rebater os tumultos e suffocar as rebelliões
formadas nos seus respectivos districtos.
A. Gendarmerie está ás ordens da policia e dos
magistrados para prevenir, e cohibir os malfeitores.
Nesta capital já temos esta divisão de forca Temos
troºª- de 1ª e g~ l!nha , que fórma o exerdt~, temos
uma :]lrarda c1vica ou nacional e ha ~da da
policia(Iue corresponde fl_GendaJ·merinranceza., e
em S. P~ulo tambem ba uma guarda civica. Porém
o Impeno do !!ra.$il não se compõe do Rio de Janeiro e da _cidaà.e de S. ·Paulo umcamente.
Por~anto, fallanâo gêràlmente, e sendo de pouca
attençao as ordenanças por falta de uma boa or-
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ganisação, pode!Dos dizer que p~lo nosso exercito abusar; e maior será a sua responsabilidade se
devem ser promiscuamente exercidas, ao menos as obrar mal contra o parecer do conselho.
•duas primeiras mencionadas funcções.
O Sn. CosTA BARROS :-E' certo que podem estar
Isto posto, vejamos agora que ingerencia póde muito distantes os conselheiros, e por isso não ser
ter o presidente da província na tropa, ali esta- possível convocar-se logo o conselho; mas já em
cionada ou propria. A primeira e principal funcção attenção a isto se determinou que fossem em tal
da tropa é repellir os insultos de nossos inimigos caso chamados os membros a quem se causasse
externos, obrigal-os á força viva !1 re.s peitar-nos e a menos incommodo, e que até se podessem convocar
satisfazer o que nos deve por JUsllça ou decoro. os supplentes.
N'uma palavra, o p1·incipal destino_ da tropa é a
O Sn. FRANÇA: - Aqui está o qne se venceu
guerra com os strangefrõs, ou a defeza externa.
ffra a defeza externa ou a guerra que se faz para a sobre este objecto na acta de 17 de Julho. Prosustentar, não é uma empreza particular desta ou poz o Sr. presidente « se não poderia empregar
d'aquella província, é antes uma operação do in- a força armada contra os inimigos internos sem
teresse geral e commum á nação toda. O seu prin- requisição das autoridades civis: venceu-se que
cipio, progresso, suspensão e acabamento é sempre sim.»
O SR. HENRIQUES DE REZENDE: - O que vejo é
dependente das relações estrangeiras .
Pelo que só ao governo supremo da nação, en- que está vencido, mas em termos que dá a entender
carregado da sua segurança geral e de tratar com as que não se venceu; pergunlou-se: não póde emprepotencias estrangeiras, compete mui privalivamente gar a forca armada sem requisicão das auctoridades
expedir as ordens relativas á defeza externa do Es- civis? Respondeu-se sim; logo .Parece que póde
tado. Portanto é contra princípios o projecto de faz er emprega-la.
sugeito ao governo da província o commandante da
O SR. FRANÇA:- Sr. presidente 1Eu peço á ordem~
forca armada no que diz respeito á defeza externa; Não se póde fallar contra o que está vencido na acta
pois com esta nada tem o governo da provincia, e já approvada por esta assembléa. Nella se lançou o
nem sobre ella póde providenciar, não se achando que propoz o Sr. presidente e o que se venceu;
instruído do estado das relacões externas da nacão. agora quanto á redacção póde mudar-se em tempo
Quanto porém á mJ!.nuteÓção da tranquillidaêle e opportuno.
socego interno da província, posto que o cõmmanO SR. CARi'iEIRO DE CAMPOS: - Eu julgo que não
te da força armada esteja obrigado em em pregar a ha duvida na intelligencia; perguntou-se se não
maior vigilancia nesta parte, todavia elle não deve poderia empregar a força armada sem requisição
proceder .e~ectivamente p~r meio de forç~ militar, das autoridades r espondu-se - sim - isto é, não·
sem reqmsição ou consentunento do presidente da póde emprega-la. Não vejo nisto ditliculdade, e creio
província, que estando lambem encarregado de que todo o mundo o entende assim.
manter os habitantes della na devida sugeição e
O SR. GALVÃO :-Eu declaro que dr . maneira que
obediencia ás autoridades legitimas, deve ser summamente vigilante para que a força destinada a de- estão enunciadas as propostas e as resoluções realfender os povos não se empregue contra sua liber- mente se entende o contrario do que se venceu.
Perguntou-se por exemplo : não pôde marchar à
dade.
tropa da 2ª linha sem accordo do presidente? resNe~te caso sim entendo eu, que o commandante
da forca armada deve ser de tal maneira sujeito ao pondeu-se - sim - confesso que para mim inculca
presidênte, que sem a requisição ou consentimento o contrario do que está estabelecido.
O Sn. FRANÇA: - Entre nós não póde haver
deste, jámais elle possa põr em acção a força no
interior da província; pois é por esta cautela de se duvida; e como estes vencimentos vão á redaccão
não pôr a tropa em movimento, nem ter acção emenda-se o que fõr preciso. Nós todos estamos
alguma no intenor do paiz, sem ~receder o~·~em ou certos do que se venceu; e as actas não servem
requisição das competentes autortdades polit1cas ou senão para saber por ellas o que se passou na
civis, que se evitão os abusos da força contra a li- assembléa.
berdade. Imitemos nisto á Inglaterra, esse paiz
O SR. GALVÃO: -Mas aqui estou eu que não sei
classico da 1iberdade, e para mais firme garantia o que se venceu, porque não estava presente.
deste inapreciavel direito eu exijo mais na minha
O SR. AccIOLI: -Ainda que haja alguma falta
emenda, que no caso de rebellião se não faça essa estamos a tempo de a corrigir; o que está na acta.
req11isição do presidente, nem se execute, sem que não póde fazer embaraço, porque todos nós sabemos
seja consultado o conselho .
o que se venceu.
Por este e outros semelhantes casos de tanta graO Sn. FRANCA: - O que é necessa rio saber é se a.
vidade eu instei e votei, que os co nselheiros não se
ausentassem da capital da província antes de acabado emenda do Si~. Carneiro de Campos está prejudio tempo da sua commissão; porém decidiu-se já o cada.
contrario, entendendo-se ser bastante para os con O SR. DUARTE. SILVA - Eu creio que não, porque
elhos extraordinarios, como são todos os consul- se resolveu que o commandante militar fosse indetivos a co nvocacão de parte do conselho, chaman- pendente, salvas as excepções; por .taJ?-tO como a
do-s~ sómente âquelles conselheiros, que menos emenda a.ponta algumas dellas não veJO que possa
incommodo tiverem em comparecer.
estar prejudicada pelo vencido.
Convoque-se pois esse conselho, que sempre nelle
O SR. LOPES GAMA: - Mas póde estar prejuconcorreráõ alguns consell10iros, que por suas luzes dicada por outra emenda ; e é isto o que deve
e prudencia auxiliaráõ ao presidente, para que uão decidir-se.
faça uma requ~sição ii.npr1:1dente, que. pode ser ~e
O SR. HENRIQUES DE REZENDE:-Sr. presidente:
consequencias irremediave1s. Bem sei que o presidente é respomavel, mas Lambem é convenienle E' verdade que já se decidiu que o commandante
arreda-lo do imperio do erro, ou da tentação de da força armada não a possa empregar dentro da
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provincia sem requisição das autoridades civis; mas
não creio que isto prejudique a e~nenda do Sr. Carneiro de Campos que não é mais d? que um~ ampliacão das excepções postas ao ar~igo; todavia se
não· a ju_lgo prejudic~da nerr: por isso a approvo,
porque tem contra si as rasoes ~llegad_'.1S; e se a~
circumstancias forem urgentes nao darao temp? a
convocacão do conselho, e a segurança publica
perigará·.
_
.
Portanto voto contra ella nao porque esteia i;>rejudicada, mas porque. p_óde prejudic~r me?idas
inst.antaueas, fazendo rndispensavel a i_esoluçao do
conselho ainda que este não esteJa re!-l~i?o, quando
em tal caso só deve bastar a reqmsiçao do presidente.
O Sa. ÁNDRADA . MACHADO : - Eu entendo que a
emenda do Sr. Carneiro de Campos só poderá
passar acrescentando-lhe as palavras-sendo possivel a convocacão do conselho - porque ~aes
podem ser as ciréumstancias que não s~Jª poss1v~l
conrnca r-se com a promptidão necessana, em CUJO
caso bastará a resolucão do presidente. Deste modo
sempre que poder sêr se convocaTá o conselho e
ainda quando não possa, nunca fica pertencendo só
ao commandaute a disposição da força, e temos
então responsavel o presidente.
Julgou-se a ma teria discutida, e o Sr. presidente
propoz ;
l.º Se o additamento estava prejudicado.-Yenceu-se que não.
.
.
2. o Se o presidente deveria convocar o conselho
sempre que fosse posssivel:-Venceu-se que sim.
3. 0 Se não sendo possivel convoca-lo ,IJO~ia o
presidente deliberar por si só sobre a req.ulSlçao da
força armada.-Venceu-se tambem que sim.
Seguia-se o additamento do Sr. S_ousa Mello (Veja-se a sessão de 21 de Junho) mas Julgou-se desnecessario, e foi por isso regeitado.
O SR. LOPES GAMA offereceu o seguinte
ADDITMIENTO
cc O presidente terá as mesmas continencias militares. e bem assim o conselho reumdo, que dantes
<tinhão os capitães generaes - Paço 19 ~e Jul~o de
1823- O deputado Lopes Gama. " - Foi apoiado;
e depois de breves reflexões, approvado.
O SR. MARIANNO CAvALCANTI offereceu igualmente
este
cc ADDITAMENTO
cc O commandante das armas não poderá empregar a forca da 1ªlinha fóra da província sem expressa
ordem do poder executivo, ou sem a~cordo do conselho provincial. - Paço da assemblea, 23 de Julho
de 1823 - O deputado 1lfarianno Cavalcanti . ,,_
Não foi apoiado.
Entrou em <fiscussão o art. 17, com as respectivas
emendas dos Srs. Andrada Machado e Pereira da
Cunha. (Veja-se as sessões de 21e23 de Junho.)
Depois de fallarem alguns ~rs. deputados (de que
o tachigrapho . não faz mençao) declarou o Sr. presidente adiada a discussão, por estar chegada a hora
da leitura dos pareceres de commissões.
O SR. ARAUJO LnIA, como relator da de constituição, leu o seguinte

PARECER
A commissão de constituição, tomando em
consideracão o officio que por esta assembléa lhe foi
remettido · do govemQJio H.io Grande do Sul e mai
papeis, que o acompanliarão relativamente ao _facto
escandal.o o raticado p e l~ força armad~ d~ c1daae
ãePõito-Alegrê, capital âa51uella provmci.a, ~elo
qual com manifesta usm:paçao do poder leg1slativo,
que actualmente- só a esta assen1bléa constituinte
compete, se decre!Q!.l e jurou um ponto inteiramente
constitucional: -é de parecer.
l. 0 <e uese mande proceder a uma devassa, afim
de conhecerem-se os verdadeiros autores deste atten··
tado servindo de corpo de delicto o officio do ~o
vern'o provisorio da dita provincia, e mais papeis a
elle juntos.
2. 0 cc Que se autorise o governo para @!!!O.Yor do '
seus respectivos commandos o tonentc coronol,
Gas r Francisco Mcnna Barreto, e o sargento mór
José Luiz · enna meto; e igualmente suspende.r do
exerc1ciõ de secretario ao ecretario interinq, Bernardo Avclino Ferreira e Sousa, visto constar do
mesmo officio ser elle quem concertou de commum
accordo ,com os referidos commandantes o ,{>!ano
att.~9 rio e subsersivo que executarão .
- '-:l. 0 cc Que o governo faça sentir~ seu desp1·aser C?Ill
todo o rigor ao go..Ye.rno...proyinc1al por ter. annuido
aquelle atteõtado, e tome todas as medidas, que
julgar acertadas, para . faz~r constar a todas as
autoridades civis, ecclesiast1cas e militares daquella
provincia e em geral a todos os habitantes della;
que o poder ~ _l~islar em ninguem mais res!de se
não nesla assembléa, como geral e. const1tumte
deste imperio. Paço da. asss!11bléa, 23 de_ Julho de
1823- Pedro de Â~lQ. Lima- Antonio Carlos
Ribeiro de Andraáalífachado e Silva - Antonio
Luü Pereir'l da Cunhq- José Ricardo, da Costa
Aguiar de Andrada- l'rancisco .llfoniz Tavm·es.
O a:-e:RvALHO E MELLO ·- O~successo espantoso, Sr. presidente, cujo relatonô acabamos de
ouvir é um d'aquelles pl*I!Q..D?enos, que a ~da
Q._asso se apresenlão na lustona das revoluçoes.
Ainda quando elles não são filho s da desordem
8Jlarchica, que rebentão do seio dellas, mas effeito
e producção do zelo e amor d~ ordem, são ser_npre
maravilhosos, porque só depois de estabelecida e
firmada a tranquilidade é que o andamento e marcha social se torna judiciosa e regular.
Deste caracter é o attentado da tropa do Rio
Grande, o qual foi praticado por influencia ~ e
alguma das autoridades e na supposição que tendia
firmar e consolidar a monarchia. Ou fosse incQnsidéracão, OQ má infelligencia foi verdadeiramente
um áttentado, não só porque a tropa não podia nem
devlãíntrometter-se em actos de administração e
governo, pois que só lhe toca obedecer e executar
cégãmente o que lhe- fôr ordenado por quem tem
l!.S redeas do governo; mas tambem porque atacou
de frente as attribuicões desta assembléa, que sendo
legislativa e constituinte é só quem póde e deve
estabelecer e determinar as attribuições do poder
executivo .
Seja embora utíl ou não que este tenha o veto
aboluto, questão por ora impropia dr.ste lugar,
nunca' podia o povo de uma província, e menos a
tropa ao som de caixas e com bayonetas caladas apre·
goa-lo, orden11-lo, e estabelece-lo como ponto de_
cc
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litico offensivo da ordem publica, e da autoridade porque segundo o meu caracter, quero, que tendo
e pre'rogativas desta assembléa: E' pois necessario, nós, como temos, autoridades legitimas el!as sejão
que não fiquem seus autores impunes para que a as que decidão e obrem em semelhantes negocios :
ordem que pretendemos firma_r e estab_elecerl se deve-se usar dos meios competentes, deixa-las
não transtorne e perturbe, e nao recresçao da im- livres no uso de seu poder.
punidade outros d~ictos gerados ou_ por ma! enQuanto ao governo não é muito claro o modo
tendido zelo, ou pelo furor das faccoes e partidos. porque ellas então se conduzirão, nós sabemos
To o o de ictüporém deve ser primeh·amente inda- muito bem como essas cousas se fazem, eu o tenho
gado e legalmente averigi:ado Pª!'ª ql!-e consta~do visto, nessas participações que se mandão á côrte
quem são os que cometterao soffrao o Justo castigo nunca apparecem as discussões e divergencias, só
determinado pela lei.
apparecem unanimidades, votos geraes, etc., entreO presente ainda que se considerasse de lesa-ma- tanto que a força tem extorquido esses actos. Mas
gestade não é definido de devassa nas leis que nos não duvido que o....tal presidente deve ser logo re!IlOregem, o que é c~ mtudo de admirar por.que sendo es l ~s vido, porque eu nao entendo como se possa tirar
os maiores del1ctos, que ha na sociedade deveria Uma.devassa contra esses dous commandantes, esser o primeiro dos classificados para procedimento tando seu pai presidente no governo e podendo
da devassa. Seja porém ou não uma anomalia do muito influir no exito da devassa.
processo criminal existente, deveria determinar-se
Torno a dizer, s~ão logo Dresos. esses commanque se procedesse a ella, e esta ·assembléa, que danle e secretario, - e removido o presidente ; o
tem o direito de legislar tem legitima autoridãde mais a devassa descobrirá.
para o mandar,
.
.
Como désse a hora e alguns senhores tivessem
l\las não é sempre o JUSto a qu e só nas c1rcwns- pedido a palavra, ficou adiado o debate.
tancias presentes se deve attender; é tambem necesO Sr. presidente assignou para a ordem do dia:
sario olhar para o que é util; e considerando-se o 1°, o mesmo parecor adiado ; 2°, o projecto dos
quanto pode produzir de inconvenientes o inda- governos provinciaes .
gar-se devassame,nt~ de um facto de tanta delicadez~
Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde . pois que soprara isto o fogo da d1scord1a, dara José Ricardo da Costa AguiaA· de Andrada, secrelugar a inimisades ~ vinganç~s, e desgostará aquella tario.
provincia de tanta 1mportancia pela sua riqueza, por
ser a nossa limilrophe ao Sul, e pela sua adhesão á
causa da independencia e integridade do imperio
RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA
brasileiro .
PARA CAETANO PINTO DE MIRANDA ilfONTEi\EGRO
Por tão ponderosas razões e para evitar remessas
de presos para esta cap.ital, para onde devião :Vir os
cc Illm. e Exm. Sr.- A assembléa geral constipronunciados e a propna devassa segundo a lei per- tuinte e legislativa do imperio do Brasil, approsuado-me que seria o justo e o mais acertado or- vando o parecer da commissão de legislacão sobre
denar que se fizesse o conselho de guerra aos o requerimento de José Antonio Goncalves Vianna,
I chefes designados na .represe n~ação sendo nelle que se queixa de estar preso na fortaieza de Santos
1 julgados, e o secretano fosse Julgado perante a sem culpa formada desde 25 de Dezembro de 1822,
Justiça Civil por um summano a que se umsse as sómente por ser piloto da escuna CathMina qu& de
peças authenticas.
.
.
.
Pernambuco se dirigiu áquelle porto, pedindo o
\. Desta arte não ficava o crime impumdo: esta supplicante ser solto ou removido para esta caassembléa reivindicava os seus direitos: não se dava pital, afim de defender-se; manda participar ao
lugar as perturbações, intrigas, ~ o~ios acima governo que, desejando delibe?·ar acertadamente
referidos: e fin almente uma-se a JUst1ça com a sobre este negocio, precisa que lhe sejão transmitpublica tranquillidade.
tidas informações desta prisão e dos motivos della.
O Sa. HENillQUES DE REZENDE: - Sr. presidente O que V. Ex. levará ao conhecimento de Su:1 Mainclinado por habito, por princípios e por profissão gestade Imperial.
cc Deus guarde a V. Ex.-Paço do assembléa, em
a detestar o crim0 e amar a virtude, tambem me
parece o criminoso na forca quando justamente a 23 de Julho de 1823. - 111anoel José de Souza
merece, como Santo Antonio no altar. Apparece o França. ii
criminoso comportamento desses com~andantes
PARA JOÃO VIEIRA DE CARVALHO
militares do Rio-Grande do Sul, e aqui nao se trata
de uma opinião simplesmente e mittid~,. que não
cc Illm. e Exm . Sr. -A assembléa geral cons.tiseria um crime não havendo nada decidido : mas tuinte e legislativa do imperio do Brasil, approtrata-se da v'dehcia feita á representação nacional, vando o. parecer. da commissã.o de legislação sobrê
tracando-lhe o circulo das suas decisões em cousas o requerimento, JUnto por cópia, de João Ricardo
quê a mesma nação tem i~teiramente deixa~o em da Cruz, que diz ter vindo de Pernambuco e acharsuas mãos. Isto é sem duVlda um attentado, isto é se preso na fortaleza de Villegaignon e incommuimpôr leis á assembléa e leis impos as pela força, nicavel ba mais de cen to e doze aias : manda
que deve ser obediente.
participar ii.o governo que precisa quanto antes de
E' por isso que eu não posso convji· com o pa- informações circumstanciadas desta prisão e dos
recer da commissão : os homens estao, como bem motivos della, e que tem resolvido que o supplinotou o Sr. França, em flagrante .delict~ clara- cante seja removido, sem perda de tempo, do semente manifesto pelos presentes papeis: digo que gredo em que se acha contra a lei, se fôr verdade
devem ser immediatamente presos os dous chefes o que allega e que o mesmo governo declare que
essê secretario : os outros cabeças, se os ha, co- autoridade ordenou tão prolongada reclusão em
11hecer-se-hão pela devassa. Eu sempre me tenho despeit~ da mesma lei. O que V. Ex. levará ao
opposto e me opporei sempre a essas bernardas, conhecimento de Sua Magestade Imperial.
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e< Deus guarde a V. Ex.- Paao ,da assembléa, de seus mais sagrados deveres levar á augusta preem 23 de Julho de 1823. - ilfanoêl José de Soiiza sença de Vossa Magestade Imperial os sinceros voF:rança. »
tos, e puros sentimentos de congratulação pela venPARA o ~ms1110
turosa, e desejada installação do congresso nacioc< Illm. e Exm. Sr._ A assembléa geral consti- nal do vasto e rico Imperio Brazilico, protestando
tuinte e legislativa do imperio do Brasil, appro- r!liw~ito, ~e!!_iencia e fi~elidade aos seus dignos e
vando o parecer da commissão de legislação sobre Jeg1tilllos representantes, que empenharão sem du~
.
t d Pedro da Silva Pedroso que se vida,_ toda a sabedoria ~ ~onsmnada prude1;1cia, de
o requerimen o e
.
que sao ornados em fehc1dade geral da nacao
queixa de se achar 1!1da preso na. fortaleza ~a · << Deus guarde a Vossa Mãges tade Impêri;l por
Lage, apesar da resoluçao d!l assemblea commum- dilatados annos para gloria do nome brazileiro.cada ao goverll:o pelo officio .d~ lO do corren~e, Porto Alegre em vereação de 21 de Junho de 1823.
para ser removido daquell~ prisao para outra, nao -O juiz de fÓra presidente Caetano Xavier Pereimenos segura, mas menos mcommoda; manda re- ra de Brito.-Anton·io JosJ de Oliveira Guimarães.
commendar novamente ao mesmo governo o cum- -J - TI
~ d •
~
F.
·
d S·
primemo da referida resolucão e a rem essa das
..
io?lia... e. "1 ene~es.- 1ancisco e a e
81
informações pedidas, accre~êentando a estas a do
ito.-Jose Antonio de Sou~a Leal. J)
motivo de não ter cumpndo o que resolvêra a . O SR. VERGUEmo :-Deseio saber a data do o~
assembléa sobre a mencionada remoção, e de ser c10 para a com parar com a do ~ntado commett1o supplicante privado de seus papeis, sem que do pela tropa.
.
O SR. FRANÇA :-0 facto aconteceu no dia 19 do
conste do destino que se lhes deu, o qual deverá
por isso ser indicado na sobredita informação. O mez passado, e no dia 21 escreveu a camara este
que V. Ex. levará ao conhecimento de Sua Ma- officio.
gestade Imperial.
O SR. VERGUEmo :-(Não o ouvio o tachigrapho.)
« Deus guarde a V. Ex. - Paco da assembléa,
_
e 23 d J lho de 1823.-AfanÓel José de Souza
O SR. ~NDRADA MACHADO: - Entendo que .Dao
m
e u
deve receber-se com agrado, pelo que se praticou
França.
naquella cidade ; creio que essa obediencia da caPARA o ~ms1110
mara fica só em palavra; mas como não tenho cerc< lllm. e Exm, Sr. - A assembléa geral consti- teza di to julgo que se deverá indagar a verdade
tuinte e legislativa do imperio ~o Brasil man~a para depois resolvermos o modo do recebimento.
participar ao governo que precisa que lhe seJa
O SR. FERNANDES PINHEIRO :-Cumpre-me declaremettida a consulta que nos fins do anno de 1811 rar que me consta que a camara se oppozera ao que
ou principias de 1812, fez o conselho supre~o alli se praticou, e que até dissera á tropa quo não
militar sobre o estabelecimento de UII!_monte-p10 fizesse desatinos ; parece-me pois que não devemos
l no Brasil para soccorro das viuvas, filhas e filhos proceder sem consideração, muito mais tendo ella
1 dõS Officiaes · ·tares, cuja consulta não foi até manifestado os seus sentimentos sem demora, e pelo
agora resolvida, e na falta desta, a cópia do que unico modo por que podia faze-lo.
houver a este respeito na secretaria do referido
O Sn. llrnEmo DE ANDRADA :-Ha um facto aconconselho. O que V. Ex. Ievarã ao conhecimento tecido em Portõ Alegre ; este facto é inconstituciode Sua Magestade Imperial.
nal ; e ti verão parte nelle a tropa e differen tes auto«Deus guarde a V. Ex. - Paço da.assembléa, ridades civis; eis aqui o que sabe esta illustre asem 23 de Julho de 1823. - Manoel Jose de Souza sembléa ; as particularidades ainda as ignora.
França. »
Portanto relativamente á felicitação da camara
julgo que o que deve fazer é su pender o recebimento emquanto se não sabe se é ou não innoSessão em 24 de Julho de 1823
cente.
PRESIDENCIA DO SR. CAllIARA
Julgou-se discutida a materia e resolveu: que se
Reunidos os Srs . deputados pelas 10 horas da so breestivesso no modo da acceilação, até se conhemanhã, fez-se a chamada, e acharão-se presentes cer da conducta da camara por ulteriores procedi66, faltando por doentes os Srs. Araujo Gondim, mentos.
O Sn . SECRETARIO FRANCA deu conta da particiFerreira Barreto, Marianno Cavalcanti, Furtado de
Mendonça e Montezuma, e sem causa participada o pação de molestia do r. :M'.ontezumn.-Ficou a assembléa inteirada.
Sr. Andrade Lima.
Leu depois o seguinte officio do Manoel da Costa
O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e
Pinto, nomeado para membro da commissão de fóra,
lida a acta da antecedente foi approvada.
de marinha e guerra :
O SR. FERNANDES PINHEIRO :-Recebi hontem de
e< Illm. e Exm. Sr.-Tendo tido a honra de rece·tarde um officio di.!. camara da cidade de Porto Ale- ber o respeitavel oficio de 16 do corrente mez, pelo
gre emqiie JeITêlta e&La assembléa e llie "protesta
obediencia e ~delidade : e como julgo que ella tem quál me foi cornmunicada a cópia da relação dos
assim illssipado quaesquer sombras que na conjun- membros qu e compoem, com approvação da assemctura presente se poderião gerar contra a pureza dos bléa geral constituinte e legislativa do Imperio do
seus sentimentos e do povo daquella cidade, peco Brazil, a commissão de f6ra relativa á guerra e maque seja recebido com agrado.
• rinha, proposta pela cômmissão de dentro em 12 de
Junho; tenho a honra de participar a V. Ex., para
O SR.· SECl\ETARIO FftANÇA leu o officio conce- ser p~esente á aug.usta asse.~bléa, que jã me aprebido nos termos seguintes:
S~_!ltei, e fiz as devidas parllc1pações que me pertencc Senhor.-A camarada cidade de Porto Alegre ciao ; e que portanto me acho promptissimo para
capital da provincia do Rio Grande do Sul por si, e entr?r _em exercicio assim que fôr preciso, no que
como orgão fiel dos povos do seu districto, julga.um sero1 tao desvellado quanto é o ardente desejo, que
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me anima quando encontro a felicidade de poder
O SR. CARNEIRO DA CuNHA pediu a palavra para
prestar ao lmperio do Brazil os meus serviços. .
esclarecer o facto com uma carta vinda de Porfo
" Deus guarde a V. Ex. Quartel da rua da Cadeia. Alegre. (Não se entendeu o tachigrapbo.)
23 de Julho de 1823.-Illm. e Exm. Sr. Manoel José O Sn. FERNANDES P1NHEmo: -Quando hontem
de Souza Franca.-.Manoel da Costa Pinto.»- fi- pedi a palavra, foi para apoiar o arbítrio, que procou a assembléa inteirada.
poz o illustre membro o Sr. Carvalho e Mello e
O MESMO Sn. SECRETARIO :-E' indispensavel de- accrescentar mais algumas reflexões: eu o prefiro
signar-se dia para a reunião destes membros da porque acho judiciosamente nelle a indagação do
commissão de fóra, em alguma das salas desta as- facto, que se pretende, e se deve primeiramente cosembléa, afim de que possa conferir com os Srs. da nhecer ; o reduzir-se ao menor numero as victimas
commissão de dentro sobre os seus respectivos tra- na caso de existirem ; e não levar ao longe o odios~
balhos; e creio que se lhe poderia ,assignar o dia de e o terrorismo das devassas:-dé cujos effeitos temos
sabbado, se a assembléa assim o determinar, offi- ainaa fresca a memoria no lainentãvel. successo de
ciando-se pela secretaria.
Pernambuco: não desejarei ver installadas nas proO R. ÁNDRADA MACHADO :-Eu julgo que a as- vrncias inquisições de opiniões politicas, e contra
sembléa nada tem com isto ; bem lhe basta o que isso clamàrei com todas as minhas forcas.
Ouvi aqui emittir extraordinarias opiniões, j<Í de
tem a fazer : a commissão de dentro que se entenda
que os presumidos cabeças fossem desde logo precom a de fóra; para isso tem o seu secretario.
A assembléa só toma conhecimento dos trabalhos sos, o que antes da culpa formada seria estranho
depois de apresentados pela commissão de dentro. em tempos absolutos, quanto mais nestes em que se
que a liberdade individual é a meO SR. OGUEIRA 'DA GAMA :-Por ora não se trata tem proclamado
garantia do cidadão ; já de que fossem retirados trabalhos das commissões ; o que disse o illus- lhor
dos para fóra da província, principiando logo por
lre deputado o r. França é que julgava necessario uma
deportação, conseguintemente por uma pena:
que os membros da cornmissão de fóra fossem avi- quando
muito sejão embora removidos os sussados para a sua primeira reunião com a commis- peitos trinta ou quarenta legoas do lugar, em que
ão de dentro, porque esta duvida arrogar-se o di- se proceder ao summario ; e se forem pronunciareito desta convocação ; e na verdade não me parece dos, viráõ então com a culpa responder nesta
tão proprio ella faze-lo como a assembléa; nem isto côrte, pois que o arbítrio apontado de conselho de
embaraça em cousa alguma os nossos trabalhos.
guerra, quanto aos réos militares, não se poderá alli
Portanto approvando o que lembra o Sr. França verificar, por constar que se acha toda a tropa na
acho que deverá o Sr. secretario fazer esta partici- campanha de J\fontevidéo.
pação á commissão de fóra, para se dar principio
pretenderei negar a enorrn.id.Jlde do delicto ; e
aos trabalhos de que se acha encarregada a com- por• ão
isso convenho, que se r"êcõmmeiiãe arr gõverno,
missão de marinha e guerra.
que do modo mais energico, e que julgar mais adaO SR. PRESIDENTE poz á votação o que propozera ptado, faça sentir a sua desapprovaçãu sobre tão eso Sr. França ; e resolveu-se qu~ se convocasse a travagante attentado; que se declare irrito e nullo
commi são de fóra para no dia 2 de Agosto, pelas a uellc. juramento ; e que embora sejão esfüuíOos
10 horas da manhã, fazer a sua primeira sessão em Cios seus commandos e empregos aquelles que se prouma das salas do edificio da assembléa.
vas serem autores : e penso que isso bastará, porque
O SR. GoMIDE :-Como entre os membros da com- como se collige deslas mesmas peças officiaes, que
missão de fóra, de saude publica, se acha o Sr. Fer- nos são presentes, foi ~·iode mui!Q J>.Oucas cabereira França, e presentemente tem assento neste c~, e esse mesmo bem considerado, procede parte de
congresso, parecia-me conveniente que o mesmo fanatismo, parte de !gporancia, porque ninguem
illustre deputado ficas e pertencendo á commissão negara que as verdadeira§ idéas de governos constide dentro, e que se nomeasse outro para a de fóra. t..ucionaes sãoãmda pouco diffundidas nesta capital,
O R. ANDRADA MACHADO :-Entrando o Sr. Fer- quanto mais nas provincias longínquas ; e concorrereira França para a commissão de dentro fica com- ria tambem o pessimo exemplo, a impunidade e inposta de 4 membros, o que não póde admittir-se, dilTerença com que até aqui se tem olhado para se{>Orque o numero delles ha de necessariamente ser melhantes commocões militares, que até se tem premiado ; e s solire·esta não se devem exacerbar os
impar por causa da votação. •
-castigos, quando evidentemente apparece que essa 1
O SR. GoMIDE:-Esse inconveniente está reme- pequena guarnição operou passiva, e por mera obediado nomeando-se mais um membro para ficar a diencia; e as autoridades civis e ecclesiasticas forão
commissão de cinco.
coacta á visla das bayonetas e da ai'tilharia, o que
O S1\. AROucnE RENDON :-Eu tambem concordo tudo diminue os gráos de imputação.
r
em que se nomeie outro membro.
Torno a dizer, e posso afiançar que isso bastará ;
Quando se fizerão as commissões de tres membros porque não se deve com procedimentos de exaltado
foi por falta de gente; e logo se disse que o numero rigorismo u lançar sombras, e eclipsar a gloria da
se augmentaria quando houvessem mais deputados ru:ovincia, ma das primeiras que deu passo na carna assembléa ; portanto agora se póde formar de reira da nossa independencia, e. tem marchado sem
cinco membros.
he§.itação ; ,que se deve ter altenção ao brio_ de..uma
O Sn. PRESIDENTE propoz se a commissão de den- tropa, que além dos s&rviços passados, á dezeseis
tro se formaria de cinco membros.-Venceu-se annos, á custa de tantas vidas e privacões, tem esque sim.
tendido e segurado os limites meriaionaêS deste
Passou-se á ordem do dia, e entrou em discussão Impel'io ; que sedeve ter toda e a maior contempla- .
o parecer da commissão de constituição sobre o çao por uma província; que por si só tem sustentaattentado commetLido pela tropa ew Porto Alegre, do o peso de uma guerra á cu ta dos seus cabedaes,
e com notavel ruina da sua agricultura, do seucomque ficara adiado na sessão antecedente.
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mercio e industria: se agora a espesinhão,. e desgosTrata-se de conhecer de um facto, que, segundo
tão ... ai da serruranca do Imperio !
as informações dadas, apresenta os caracteres de
0 Si: C.rnvALHO E l\fELLO:=Quando hontem dei um a eri()'.osa facção.
Ningl!_em P?âerá ~om razão sustentar que o goo meu parecer sobre a materia em questão, tive
em l'ista não se faltar a justiça, que muito con- verno nao esta autorisado para proceder contra cri1'ém seja administrada neste caso com exactidão e mes desta natureza, mas que é preciso intervir uma
.. imparcialidade, e ao mesmo tempo tomarem-se me- expressa resolucão desta assembléa, uma resolucão
.
didas politicas conveniente-s ás circumstancias me- ~~Se o governo para tomar conhecimento do attenlindrosas em que nos achamos. Diz-se que o facto
é horroroso ; e na verdade o é, pois que todo o de- tado commettido no Rio-Grande do Sul pelos com) licto ]_erpetrado pela força armada, é pessimo em si ma ndan tes da tropa carece de ser autorisado por
esta assem bléa, e della receber insi nuacões see de ess~mas conse_!I.uenç.i11s.
Ellaaeve ser sempre pass®, e sugeita á autori- gue-se, que é ou por falta de lei, que lhe inarque a
, .!:!_ª1!b o governõ, por cuj.a deliberação e determi- linha de conducta que neste caso deve observar ou
nação é que deve obrar act11Tamente; de outro qual- porque ha .receio, de que o governo não obre 'com
quer modo, faltando aos seus deveres, salta os limi- a necessar!a c1rcumspecção e actividade.
.A pnmeira hypothese não subsiste porque temos
tes e raias que lhe estão marcados na lei geral.
Estes hão de ser mui circumstanciadamente de- lei ;. os casos de sedição, assuada, e facção não ito
signados na constituição, mas porque ainda a não omissos nas ordenações; a segunda é destüuida de
ha, não se segue, que lhe seja jámais licito tomar todo fuudamento, por que ninguem é mais interespor si arbitrios, e il-os ~ec utar á ponta de bayo- sado cm fazer per eguir legalmente o crime de que
1 netas, ainda quando mui justos sejão os seus pro- se trata,. do que o mesmo governo, ainda que á prijec os, quanto mais, que no caso presente arroga- meira vista P.areça ter um interesse contrario; por
ão-se direitos, que mui privativamente erão da quanto ~eJioJe uma façção quer que á força esta
assemblea dê ao Imperador o veto absoluto amanhã
pertença desta assembléa.
A devassa que se propõe pela commissão tem o póde su.rgir uma outra facção, que á força' queira o
fim de se conhecerem os autores do delicto ; e o mi- contrario; e se os cumplices daquella ficarem impunistro encarregado desta devassa tem obrigação de nes, os desta contaráõ com a mesma orle.
Desgraçado será o governo se indifferente se mosfazer escrever o que disserem as testemunhas, e é
natural que por intrigas, ignorancia e más vontades trará taes aLtentados ; desgracado será o Brazil se
se comprehendão muitas pessoas, que real e verda- IJara g:ue elles sejã~ punidos, rodas as veze que' apdeiramente não são cumplices deste delicto. Isto parecao, houver mister da permanencia de uma asacontece ordinariamente, como desgraçadamente se sem biéa sempre em acção.
tem visto, servindo muitas vezes estas dfilvassas, que . u~ i~lustre d~pulado que me precedeu, querendo
tem o justo fim de averiguar quaes são os verdadei- d1mmuir a gravidade do deli cto om questão attribuiu a um mero seiTilismo o comportam~nto de
. ros réos, de meio d§_vin.ganç~s e inimisades.
A de que se'"Trãta poderá por isso fazer deêB'oslar seus autores, disse que o servili smo não era um criuma rovincia da maior imp_prtancia, que em feiLo me, mas a propensão para crimes .
. Comenho em que o servilismo não seja crime congrandeSSêi·fiÇos -á pãtria.
Parãevítar portanto que se castiguem só os au- siderado como faculdade ; mas, se e te servilismo
tores já conhecidos á vista dos documentos, que aqui é posto em accão, se elle é desenvolvido de um modo
tem sido presentes sem tanta perturbação, convém tão perigoso; ~.sobremaneira subversiyo da ordem
que deixando de proceder-se á devassa se faça o pro- publica, sera amda propensão ?
Eu digo, que não ; digo que é o resultado desta
cesso aos commandantes em conselho de guerra, que
é processo regular, estabelecido pela lei para as propensão ; digo que é um crime, e crime em
pessoas pertencentes á classe militar, punindo-se o que não cabe ignorancia da parte de quo:U o
secretario do governo por um summario criminal , promove, porque o principal movel do servilismo
é o inte~esse particular, e quem o sabe procurar por
que será julgado competentemente.
me10s, sabe o que faz.
Weste o meu voto, e neste sentido offereço a se- taes
. Por todas estas razões sou de parecer que se offigumte:
cie ao governo na fórma da indicação que vou oITe« EMENDA
recer, como emenda.ao parecer.
Não. percamos pois. mais tempo em tratar de um
« Parece que para evitar os perigos de muita gente que por intrigas e más vontades se seguir ião de se negoc10, que só devia ser de nossa competencia,
proceder a uma devassa, em que se perguntasse so- quando o gove~no o desprezasse, ou quando desta
bre o facto devassamente e mesmo para que não assembléa medidas legislativas exigisse.
recrescessem alguns outros desvarios, se procedesse
« EMENDA
• militarmente contra os commandantes, e por um
« Que se officie ao governo para que sem perda
summario criminal contra o secretario e julgados em
de tempo, e. com a maior energia, empregue exemconselho de guerra.
plares m.ed1das e providencias sobre o attentado
« Que no ooso de não agradar este meio é necescommett1do pelos commandantes de tropas do Rio
sario declarar o destino da devassa.- 0 deputado, Grande do Sul, tomando em consideração a parte
Cwrvalho e Mello. »- Foi apoiada .
que o governo pelo seu mesmo oflicio teve naquelle
Q SR. CosrA AGUIAR :-(Não se entendeu o tachi- facto para contra olle proceder como fôr justo; e de
grapho.)
tudo quanto a este respeito obrar o governo a asO SR. ·LOPES GAMA :- Uma longa discussão tem sembléa quer ser inteirada.-0 deputado, Lopes
occupado esta assembléa sobre um objecto, que sup- Garna. »-Foi apoiada.
posto seja de importancia, comtudo não me parece
O SR . .FE~REIRA ARAUJO :-Sr. presidente, sendo
acertado submette-lo ainda ao nosso juizo.
esta a primeira vez que eu tenho a honra de. fallar
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nesta augusta assembléa, não .Po.ss_o deixar de confessar a minha rudeza na quas1 d1vma arte de orar.
Os aridos espinhos das sciencias exactas, que tem
feito a occupação da melhor parte .da minha existencia mal se casão com as viçosas flores da eloqencia.
Sem embargo exporei singelamente os meus seutimentos, esperando a indulgencia propria de tão
sabio congresso.
Eu sei muito bem o axioma d Mably·, que toda a
autoridade política deriva a sua ongem . do povo, e
que só elle tem o direito inaliena.vel de fazer leis,
des trui-las, ou modifica-las, direito, que elle exerce
pelos seus representantes.
Sei igualmente que a força arma d!! deve sempre ser
obediente, e queDelolme não duvidou apontar nesta
justa subordinaçãoum signal característico do governo inglez .
Tambem conheco que sempre que esta força exorbitou; a desenfreáda anarchia fez callar "todas as
l autoridades.
Logo que a soldadesca romana, corrompida pelas
! liber alidades de Sylla e de Cesar, sustentou a usurpacão ephemera daquelles ambiciosos, baqueou a
libêrdade da patria, e se ensaiarão as horrorosas
scenas em que o scepiro do Imperio era posto em
almoeda.
P ar tindo destes principios, eu não posso deixar de
condemnar o absurdo procedimento, que faz o objecto des ta discussão.
Felizmente cu não descubro neste attentado a
obra de uma pro"incia, ou de uma cid.ade, mas s~mente o delicto de um punhado de militares, CUJa
punicão nao compromette a tranquillidade publica.
Em conseq uencia, me parece acertado deixar esta
tarefa ao govern o, não só .Pm:que este t~m ·º-maior
interesse em sustentar illesas as attnbmçoes dos
diver sos poderes, de cujo equilíbrio resulta a segurança geral , mas porque sendo est~ asse~bl~a
oITendida directamente por aquelle arrOJO, sera mais
generoso confiar es ta do gover!1o a completa satisfa cão da sua injuria, dando mais uma prova da bem
entendida harmonia, da qual só póde nascer a prosperidad e da nação
.
.
reste sentid o, t;JU votana que se aut?nsasse o g?vern o a lançar mão, neste caso, d~ m e ~o s extraordinarios, quando não bastem as leLS existentes para
punir aquelle delicio, adaptando de bom grado a
emenda do Sr. deputado Lopes Gam~.
O Sn. VERGU EmO :-Sr. presidente, por mais que
se queira desc ulpar o attentado não é possível; cada
vez me parece mais horre!:!do o crime:
Estou persuadido e mmto persuadido que devemos obstaJ ao principio do mal antes que engr~sse ;
é preciso qu e desappareça de uma vez este gemo de
servilismo.
~
' Eu pensei que elle tinha acabado, mas desgraçadamente lã prosegue no Rio Grande esse terrível
systema, de que talvez. res ultarão males incalculaveis, que se farão sen tn· em todas as partes do Imp erio .
Sem duvida devemos recear e temer todos os perigos se não atalha!mos desde jã estes arbitrarias e
criminosos procedunentos da tropa...
_
Ouvirão fa llar em veto absoluto e entenderao que
fazião um grande servi ço ao Iipperador e~ o procla\ mar com esse veto absoluto. Cumpre pois mostrar
aos povos quanlo"--é pernicioso e anti-consti,tucional
um tal attentado e faz er-lhe ver que sera sempre
severamente casti gado.
.
.
Se não se tomar es ta energia coutmuaremos a ver
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destes factos, promoveremos indirectamente a rui- )
na da causa da patria, e nos faremos merecedores
de rigorosa censura.
O que se tem dito para disfarçat..QSL_ime do goX!lrno não o posso admittir ; para mim é evidente
que aquella Junta autorisoti p successo ; se assim
não fosse apparecerião medidas contra o attentado ;
mas bem pelo contrario ella louva o procedimento;
e ella é, na minha opinião, a motora de todas estas
manobras.
Proceda-se pois contra esse governo ; não é possivel consentir que continue a reger povos quem fez
um semelhante ataque ã soberania nacional.
Parece-me pois que é indispensavel declarar-se
já nullo e anarchico o juramento, por invadir attribuiÇões excl usivas desta · assembléa; e suspender
. todos os membros do governo e obriga-los a vir dar
nesta côrte a conta da sua conducta.
Não quero porém que obremos com precipitação
sem elles serem ouvidos ; oucão-se esses miseraveis e procuremos todas aSínformações ; e entretanto nomeie-se um presidente para a província ;
esta medida me parece indispensavel nas circumstancias presentes, porque a remoção deve ser instantanea, e não ha lugar para nomeação pela fórma
antiga: cumpre porém que vã pessoa de probidade
e de conll~nça publica.
Por ultimo sou lambem de parecer que se faça
co nstar a todas as autoridades estas deliberações e se
trate de convencer os povos de que a assembléa ha
de sustentar o governo, e o governo a assembléa ; e
que esta sabe qual é a sua alta dignidade, e o caminho que deve seguir para faz er a felicidade geral.
Eu tenho feito uma emenda ao parecer onde proponho o que acabo de expender.

J

cc EMENDA
cc Proponho: 1. Que o juramento prestado em
Porto Alegre, e talvez em outras povoações daquella
província, com a clausula de- veto absoluto- seja
declarado nullo, subversivo e anarchico, por invadir directa.ffiêõte as attribuicões da soberania confiada pelos povos a esta assembléa constituiu te e legislativa.
« 2. 0 Que o governo imm~diatamente _sl!_spenda
de seus empregos e faça VIr a esta côrte os dois
commandantes Barretos, Bernardo Avellino, e os
membros do governo daquella província a darem
conta de sua conducta; depois do que, e com as informações necessarias esta assembléa deliberarã o
que melhor convier,
cc 3.0 Que seja autorisado o governo para nomear
um presidente que vá immediatamente governar
aquella provincia com as mesmas attribuições da
junta do governo, emquanto não fôr estabelecida a
lei em discussão a este respeito.
« 4. 0 Que o governo faça publicar esta deliberacão
em todo o Imperio, advertindo a todas as autoridades civis e militares que se contenhão, e fação conter os povos dentro dos limites de suas attribuições,
esperando respeitos~m.ei:te qu~ os rep1'esen~antes da
nação facão a constitmçao e 101s do que estao encarregados,· para fundamentar a felicidade da mesma; •
faz endo ver finalmente que toda a invasão de poderes serã prompta e severamente castigada.-Vergueiro. »-Foi apoiada.
O Sn. ALENCAR: - Sr. presidente : .ainda uma
comprehenção mais vasta do que a minha inteiramente acanhada e limitada, não poderia talvez apa0
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nhar todas as idéas, que se tem emittido ácerca ~a
Creio que não; devem ser punidos pelos meios
presente materia, á vista de tantas e tão compll- que as leis prescrevem para os crim .de alta traicadas emendas que se tem offerecido ao parecer da ffig e o meio que parece mais legal é o da devassa.
commissão; eu pois não me farei cargo de foliar . Quanto á 2• parte da mataria, Sr. · presidente,
sobre todas, quero tão sómente emittir de novo o duei tambem a minha opinião, isto é, quaes aquelmeu voto e apenas tocarei em algumas idéas, que les que me parecem necessarios arredarem-se do
me parecem estar em opposição á elle.
lugar afim de se procederá devassa.
Buscarei simplificar a materia, dividindo-a em . A l • vez que fallei nesta mataria, a minha opiduas seccões: l • de que meio devemos lançar mão mão era que fossem tão sómente removidos os dous
para virmos ao perfeito conhecimento dos autores chefes militares e o secretario do governo, por
do attentado commettido no Rio-Grande: 2ª quaes serem aquelles, que pelos mesmos documentos que
as pessoas, em quem já recahem algumas provas existem entre nós, estão bastantemente :indiciados
ou indioios de delicto e que seja necessario arre- de culpa: porém á vista das muitas razões que aqui
dar do lugar, afim de não empecerem a perfeita se tem dado, e demais tendo eu sabido que realindaaacão do facto; creio que é sobre estes dous mente o presidente do governo não só por ser pai
pont~s ·que têm reca~do todas as diversas idéas, , dos ~o~ s chefes, mas por sua alta pa~ente tem alli
<!dqumdo uma grande prepond cranc1a nos povos,
que aqui se tem ~mitt1do.
Quanto á 1a alguns Srs, deputados querem que convenho em que tambem elle seja removido afim
se proceda simplesmente a um summario sobre as de ni10 empecer as pesquizas da devassa : eu .sei por
pessoas que já parecem réos pelos documentos, que experiencia propria quanto um bachá deste§. faz
entre nós existem e que a isto se limite toda a in- l.orccr as justiças nos lugares, onde tem influencia.
dagação a respeito do facto: e dã? por motivo de
Não sou porém da mesma_opinião a respeito dos
sua razão: 1° que uma devassa uá complicar e mais membros do governo, nao os acho nas mesmas
comprometter a muita gente e 2° que os suppostos circumstancias que o presidente e secretario: desréos, sendo militares e não eEtando especificado tes existem já sufficientes mo ti vos para desconque o caso succedido é de lesa nação~ ?U de le~a fiança; um é pai dos chefes ~a tropa e o outro é
magestad e, devem não perder o seu 3mzo propno mesmo confessado nos oflicios como concorrente
e serem julgados em conselho de guerra: eu não no plano do attentado: as mesmas razões não se
sou desta opinião e não acho que nenhuma destas podem applicar aos mais membros: tambem não
razões tenha grande força.
se lhes póde attribuir como culpa o torem assignado
Quanto ao 1° cessa logo que se entenda que a de- o officio: que farião elles á vista das bayonetas,
vassa é unicamente para se conhecerem os prima- e tendo o secretario e presidente por membros da
rios agentes, isto é, aquelles que derão o primeiro facção !
impulso, e portanto cessão os receios de que possa
Não se póde dizer que é injustiça relati'rn remoabranger a muita gente; demais, Sr. presidente, ver-se o secretario e presidente e não os mais memeu julgo que é necessario tirar-se_ uma devassa pa~·a bros do gove:-no, porque naquelles encontrão-se
se conhecer por meio della a mao occulta e trai- rele1rantes razoos de desconfiança, e nestes não; se
dora que manejou e preparou tão terrivel acon- acaso se devesse punir desde já os membros do gotecimento, talvez esses miseraveis, que apparecem verno só porque assignarão o officio, então seria
na: scena sejão muito menos culpados do que o injustiça relativa não punir immediatamente a casombrio e traidor agente, que manejou, talvez de mara, o clero e mais autoridades, que assignarão
üm lugar bem remoto do R_io-Grande esse terrivel o depravado juramento, não lhes podendo servir de
acontecimento .
desculpa o terem sido convidados pelo governo,
Quanto á 2• razão, Sr. presidente, de certo eu porque elles deVIão saber que tão criminoso era o
não posso convir com os illustres preopinantes,_ que govern~ em m~da-los como alies em obedece~:-lhe;
inda duvidão classificar este facto entre os cnmes ~ se na~ sabia? ~esobede_ccr-lh e nesta occa 1ao, a
de lesa nacão: dizem os illustres preopinantes que ignorancia de d1re~to os nao póde salvar: é pois de
não ha uma lei expressa que o classifique, mas, crer que todos forao coact~ pelas armas e neste
Sr. presidente, quantas cousa_s ha que a lei não mesmo numero se devem mclu1r os membros do
previne, mas que comtudo sao repugnantes aos governo. .
.
. ·Quanto a ultima opimao de. se r~ m etter tudo ao
princípios de eterna justiça e de eterno direito !
o· quanta pielas, hwmanitas, justitia, {ides exi- g?ver·no para elle dar as providencias sobre o caso
gunt, qucs omnia sunt extra piiblicas tabulas, diz nao concordo.
Seneca.
Sr. presidente, aqui ha necessidade de medidas
Sim muitas cousas ha de que a lei não faz ex- legisla.tivas,_ o caso não es tá expresso na lei, é nepressa~ente mencão e que comtudo se achão en- cessano pms que o poder legislativo determine a
cravadas na suprema lei de eterna justiça.
fórma por que elle deve ser conhecido; demais traEm uma sociedade, onde se tem proclamado ta-:se de d~portar h_?m ~ns, é preciso que ª-!L_ não
como sagrado o axioma da s_oberania do povo; onde deixe ao go nu a faculdade de deportar senão
em virtude desta soberama o povo elegeu seus aquelles que nós aqui lhe marcarmos: eu jámais
representante!, onde estes representantes se a•:hão concordarei que se concedão fa culdades amplas ao
fazendo a lei fundamental do Estado, nesta socie- governo para proce~er contra os cidadãos fóra das
dade, digo, um punhad_o de de~presiveis _no çanto formahdades da lei: estas formalidades são uma
do Iro erio com ã!l armas na mao, e em tom dieta- das garantias do cidadão; emquanto ellas se não
tõríãl marcão aos representantes cra- nacão a 1inba preenchem, deve o cidadão inda realmente cuide conêlucta <füe dêv!lm ter, dando assim a lei a pado ser presumido innocente: nada de autorisar
- todàã ríacão, usurpando deste modo os direitos mais o governo indistinctamente para prescindir destas
sagr_a os dos põvos. - · .
formas: eu _esto~ de muito boa fé com o governo,
.... "E não ha de este attentado ser considerado como longe de mim a 1déa de desconfiar delle; porém já
érime de lesa nação l
tnais concordarei para lhe conceder semelhante au-
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torisação, se~ão. quand_o me convencer que a salO que me parece conveniente fazer-se, eu o lemvacão da patria immediatamente depende delle.
bro na seguinte
Quanto á emenda do Sr. Vergueiro, eu a approvo
cc EMENDA
em tudo quanto ella não é incompativel com opa0
cc 1. Que assim os dous com mandantes dos correcer da commissão; não posso porém approva-la
no todo, por isso que pelas mesmas razões que eu pos que pegarão em armas para aquelle acto como
tenho expendido, não posso convir que sejão re- o presidente do governo sejão chamados ã esta
côrte.
movidos os outros membros do governo .
« 2.0 Que entretanto o vice-presidente da: junta
Eu leio uma emenda que fiz e a mando á mesa:
do
governo tome o lugar de presidente e se chame
é concebida nos termos seguintes:
pela acta das eleições o immediato em votos para vir
cc Que o conhecimento da devassa se limite encher o numero dos vogaes.
unicamente aos primarios agentes.-0 deputado
« 3. 0 Que a devassa tenha unicamente por obAlencar.»-Foi apoiada.
jecto examinar qual foi o cabeça ou cabecas deste
•
O SR. PEREIRA DA CuNHA :-0 facto de que esta- attentado.
« 4. 0 Que o ministerio encarregue esta impormos tratando e para conhecimento do qual se enviou á commissão de constituição de que tenho a tante diligencia a um ministro que merecer sua
honra de ser membro, devia pezar muito pouco em confianca.
cc 5. 0 • Que concluída a devassa e pronunciada
nossa consideração, por ser de sua natureza indifferente, se as circumstancias de que elle se reveste pelo mesmo juiz seja esta remettida ao minisle~io para lhe dar a direcção que parecer de dilhe não dessem alguma importancia.
Se eu visse que a província de S. Pedro do Rio- reito. 0
« 6. Que o secretario seja demorado nesta caGrande do Sul, ou outra qualquer povoação do
Brazil pronunciava espontanea e geralmente sua pital até decisão deste negocio, sem todavia ser
opinião ácerca d'algum dos artigos que devem preso .-0 deputado, Antonio Luiz Pereira da Cuservir de base para o nosso pacto social, afim de nha.»-Foi apoiada.
O SR. FRANÇA :-0 castigo dos culpados é attriser altendido pelo corpo legislativo quando se
tratasse de sua final decisão, de certo que o repu- buição alheia do exerci cio immediato das assembléas
tava por um acto innocente, de que se não seguia representativas, e pertence a outro poder.
damno algum ao andamento de nossos negocios,
O vigiar comtudo sobre a segurança do Estado,
da mesma sorte que assim se tem julgado as ins- e precaver que homens facciosos e perversos excitrucções que algumas camaras de outras provin- tem a desordem publica, é do nosso dever, assim
êias têm dado aos seus deputados em sentido dia- como o é do poder executivo, a quem incumbe de
metralmente opposto ao objecto de que se trata, e mais a immediata applicação dos meios conduque tanta bulha tem feito, pedindo-se até para elle centes ã salvacão do Estado .
uma sessão secretã";porque o voto particu1ar de
Partindo destes princípios proporei uma emenda,
uma província, ainda que digna de attenção seja, ou additamento ao parecer da commissão, para
não é todavia a razão de decidir para ligar a assem- que se providencie como cumpre, sobre o facto em
bléa em suas deliberações, que devem ser sempre questão, constante do offi.cio do governo da prodirigidas pelo que mais convier para a prosperi- víncia de S. Pedro do Rio- Grande, a qual emenda
é concebida nos seguintes termos:
dade do nosso paiz e de todo o Imperio.
O que no presente caso se faz digno de repreCC mIENDA
hensão é que a tropa e não o povo foi qllem determinou a acção deste juramento, decidindo como
0
cc Proponho: 1. Que se confie ã prudencia do
por força um dos pontos mais graves da nossa cons- governo
empregar as medidas que julgar necestituiçft0, obrigando ao_ governo, á camara e aos sarias em ordem a castigar os autores do delicto
mais empregados publtcos a condescenderem com limitando-se a estes sómente a criminalidade do
o seu parecer em materia que não era da sua com- acto; por ser da sua attribuição e competencia propetencia, abusando da força que lhe é confiada para ver sobre a segurança publica, e manter a ordem
defesa da nação e do throno.
na sociedade, fazendo castigar os delictos nos casos
E' só por este principio que julgo estranhavel occurrentes, segundo as !Ais que existem.
este procedimento,_ co~ m etten do-se ao P?der execc 2. 0 Que para esse effeito fica autorisado de recutivo dar as providencias que a tal respeito for em mover o actual governo da provincia pela suspeita
mais adequadas, como alguns dos Srs. deputados de complicidade do delicto que dos offi.cios pretêm lembrado, afim de não passar impunemente sentes. lhe resulta, fazendo-o substituir interinaum semelhante aresto.
mente por um presidente da sua escolha que parta
Quando porém esta augusta assembléa delibere immediatamente para governar a província emque deve tomar immediato conhecimento deste ne- quamo a assembléa não promulgar lei ao dito resgocio, pela qualidade do objecto que nelle se en- peito.
« 3. 0 Que faça pelo dito pr es i~ente declarar irvolve, parece-me de boa política e prudencia, que
sem se espalhar o terrorismo naquella provincia, rito e nullo o juramento extorquido pela força ar' nem se classificar como crime horroroso, um facto mada ao povo da capital de Porto- Alegre, convoque na sua origem e Ílas suas consequencias nada cando-se para esse effeito as mesmas autoridades petem de prejudicial á segurança e integridade deste rante e por quem foi prestado; fazendo-o substituir
Imperio, sejão unicamente punidos seus autores por outro promissorio da sua inalteravel obediencia
como fôr de justiça, sem se envolver nelle toda a e adhesão as decisões da assembléa dos represen:província, nem toda a tropa, que tem feito por tantes da nacão.
« 4. 0 Que· se insinue ao mesm() governo quanto
outra parte tão relevantes serviços ao Estado, e
merece os mais distinctos elogios por sua obe- convém ao socego publico das províncias deste
lmperio, que por esta occasião elle proclame aos
diencia, valor e subordinação.
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povos o desprazer com que recebeu os officiaes de namente governa-la; mas eu nem acho lugar para
que se trata, e ouviu a noticia do criminoso pro- ess~ receio, nem para essa nomeação, porquanto as
cedimento da tropa da provincia de S. Pedro, afim eleições populares da maneira que estão organisadas
de que se não deixem allucinar com tal exemplo . tem supplentes individualmente, e supplentes colePaco da assembléa, 24 de Julho de 1823.-França.» ctivamente ; por isso assim como pela suspensão,
ou remoção do presidente e secretario deve ser
-Foi apoiada.
O SR. SouZA. MELLO :- Tenho ouvido tudo quanto chamado para lhe succeder, o que foi immediato em
se tem dito nesta augusta assembléa sobre o caso votos na eleição de qualquer dos lugares, assim póde
proximamente succedido na capital do füo Grande acontecer a respeito dos outros membros, os
.do Sul, e não se póde com effeito duvidar que elle quaes tambem tiverão immediatos em votos para
encerra o maiorattentado que se podia commetler serem seus supplentes, como ha de constar das
na epocha presente ; estou certo nis~o porque vejo actas da eleição da junta provisoria.
claramente que não for ão ratificações de j uram~ntos . Concluo portanto, Sr. presidente que este negoe de adhesão á Sua Magestade, e á lndependenc1a do cio se encarregue ao governo para tomar sobre elle
Brasil, nem outras côres de patriotismo puro quem as medidas convenientes, sem se lh e indicar mais
deu motivo ao referido ajuntamento de força armada; do que a remoção da junta provisoria se se achar
todos esses juramentos, todos esses patriotismos es- necessoria, o isto pelo que toca á sua natureza potavão solemnemente celebrados, e delles bastantes pular compativel com a da as embléa, em que se
provas se tem dado : sim, a ~~ebr() clau~!;!l~ - veto devo guardar a ingerencia, de que acima fallei,
.absoluto - qu e alli se mamfestou, e que nas actas devendo a suspensão sor total, e não parcial, e conse exprimiu foi propriamente o grande movei da- seguintemente feito o supplemento por meio de
qu elle successo, q~IJdo-se criminosa e imJlerati- uma junta dos immediatos supplentes .
Por ser dada a hora da leitura dos pareceres de
vamente oqrigar o grande corpo represen-tante, e
legislativo nacional á seguir um prOJ ecto que póde commissões se declarou adiada a discussão.
e não póde ser compativel.
O SR. SECRETARIO FRANÇA pedio a palavra, e leu
Com tudo, Sr. presidente, eu não me conformo o seguinte boletim do cirurgião assistente a Sua
com o parecer da commissão á este r espeito ; e Magestade o Imperador:
combinando todas as medidas que na discussão se
cc Sua Magestade Imperial vai progredindo no seu
tem apresentado por emendas estou com o Sr. se- restabelecimento . - Paco da imperial quinta da Boa
cretario França que o negocio se deve remetter ao Vista, 24 de Julho de lê23. - O cirurgião da impegoverno para mandar tomar todas as medidas rial camara e assistente a Sua Magestad e o Impeenargicas, e convenientes segundo o caso e a as cir- redor, Domingos Ribeiro dos Guimarães Peixoto. »
cumstancias, e não approvo que se lhe indique o -Foi ouvido com muito especial agrado.
que deve obrar porque as leis existentes o devem
O SR . CosTA BARROS, como redactor da commisregular, emquanto o mesmo governo não propuzer
são de guerra, leu os seguiu tes pareceres
embaraco.
E' certo que eu comtudo, convenho que se lhe
Primeiro
rf;
indique a remoção da actual junta do governo
cc A commissão de marinha e guerra vendo o
daquella provincia, mas eu com isto quero meramente ~er consequente com os principios constitu- requerim ento de Antonio Francisco; soldado da
cionaes, pois que sendo aquella junta do governo l• companhia do 2° batalhão de caçadores da côrte,
ta Cruz, e cumprindo a
de eleição popular, não quero que o governo tenha preso na fornl.eza de
ingerencia nos corpos de origem popular sem o sentença a que foi condemnado pelo crim e de 3• deconsenso previo da representação popular ou na- serção, no qual pede em atten ção a seus pouco
cional residente nesta assembléa, e neste caso a annos ser solto para continuar a servir naquelle
indicacão tem por fim annuir previamente na re- batalhão: E' de parecer qu e o supplicante se dirija
immediatameute ao poder executivo a qu em com' moção· dos individuos da junta quando a julgue pete defferir-lhe por só pertencer-lhe o direi to de
necessaria com outras quaesquer remo ções que por
sua natureza não exigem consenso previo da assem- agraciar. Paço da Assembléa, 24 de Julho de 1823.
- Pedro José da Costa Barros-José Arouche de
bléa.
Ora agora no caso da remoção de que dev·e fallar Toledo Rendon - lllanoel Jacintho Nogueira da
. a indicação não posso deixar de seguir nesta parte G011na. »-Foi approvado .
a emenda ou parecer do Sr. Vergueiro para effeito
Segundo
. de comprehender a remoção todos os indivíduos do
« A commissão de marinha e guerra necessita
governo provisorio, e não ao presidente e secretario sómente porquanto se o nosso procedimento que se peça ao ministro secretario de estado dos
parte dos officios, participações e convocacões com negocios da guerra a copia do decreto e das condique aquelle governo annui'o e aplaudio 0° r eferido çõ ~s co_m gue foi creado o corpo de trop_a es!fanajuntamento, e atlentado, e esses officios, partici- gmra; md1cando-se o seu estado etrectivo. Paço da
cipações, e convocações, que ora se achão sobre a assembléa, em 23 de Julho de 1823- Pedro José da
mesa, estão asfügnados por todos os membros do Costa Barros-Jlfanoel Ja cintho Nogueira da Gama
governo não póde deixar de se faz er injustiça -José Arouche de Toledo Rendon. n-Ordenou-se
quando se removão o presidente e secretario, e não que se officiasse para dito fim.
os outros membros concurrentes, visto que por ora
Terceiro
,,..
o procedimento é meramente suspensivo, e não
« José Maria Ribeiro Paes, soldado miliciano do ,
punitivo. ·
Ouvi porém recear-se a suspensão de todo o go- 1° regimento desta côrte, preso na fortaleza de Santa
-verno pela falta de outro instantaneamente, atten to Cruz, queixa-se da demora da ultimã sentenca no
o estado da provincia, e ouvi tambem lembrar-se a processo que se lhe formou, e que pende no consenomeação de um chefe de provincia para ir interi- lho supremo militar; com o fundamento de se achar
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preso ha 5 mezes, queixou-se ao general das armas
pelo requerimento incluso, onde se vê o despacho
de 7 do corrente em que se lhe diz que -espere
pela decisão do supremo tribunal - a commissão
de guerra conhecendo bem, que na conformidade
do reaulamento, e mais leis militares, devêra este
soldado em breve tempo ser julgado; ou fosse para
gozar da sua natural liberdade, ou para soffrer a
pena que merecer o seu crime; tambem não desconhece que os inveterados abusos do foro civil tem
em parte transcendido ao foro militar, não sendo
sempre possivel ao chefe de um corpo dar a semelhantes prncessos aquelle rapido andam ento que
lhes recommenda o regulamento. ão convindo,
porém desamparar a causa da justica e da ~umani
dade é a commissão de parecer que ao mm1stro da
guerra se recommcnde a breve decisão deste e de
todos os conselhos de guerra, dando activas providencias para que se cumprão, e se executem as leis.
Paco da assembléa, aos 24 de Julho de 1823.-Pedro
José da Costa Ba1Tos.-José Arouche de Toledo
Rendon.-illanoel Jacintho Nogueira da Gama. "
O SR. VEnGuEmo: - Eu não me contento com
a r ecommendação lembrada no. parecer par~ . a
expedição da taes processos, desejara em benefic10
dos infelizes, que este congresso conhecesse os
motivos de tantas delongas, e que ordenasse ao
governo que sobre aquelles embaraços que estão
fóra do alcance das suas attribuições apontasse as
providencias que julgasse mais acertadas para se
remediarem taes males. A este fim eu mando ã mesa
o seguinte
cc ADDITAllIENTO
cc Que o governo informe as causas de sem.e lbantes demoras removendo as que couberem em
suas attribuições, e lembrando as medidas legislativas que se exigem para remover as outras.-Vergueiro. »
Depois de breve debate! posto o parecer ã votação,
foi approvado com o add1tamento .
O SR. SECllETAll!O FRANCA leu o seguinte officio
do brigadeiro Francisco 1tfaria Gordilbo, no.meado
membro da cummissão de fóra, de marmha e
guerra:
cc Illm. e Exm. Sr.-Tendo tido a honra de me
ser communicado em officio de 16 do presente mez,
o parecer da commissão de marinha e guerra, relativamente ao indi ·;iduos qu e devem formar a co~
missão dl3 fóra, cujo parecer mereceu a approvaç_ao
da assembléa geral constituinte e legisla~~va; assim
como me foi remetttdo na mesma occasiao, tanto o
regulamento para dirigir os trabalhos que se devem
faz er como a relacão dos membros de que a
com~issão é composta, em cujo numero tive a
distincta honra de ser contemplado; e tendo em
consequencia feito as participações que erão do meu
dever; me acho portanto prompto para ser empregado logo que me fôr determmado pela augusta
asse~bléa: rogo portanto a V. E~. queira f~zer
constar á mesma augusta assembl~a o que ~cima
digo, assim como os ardentes desejos. que existem
em mim de me prestar, quanto estiver ao ~eu
alcance ao serviço da nação a que tenho a glona e
fortuna' de pertencer; restando-me o sen_timento,
que a falta de conhecimentos, que em mim reconheço hão de concorrer para que o resultado dos
meus trabalhos de pouca utilidade possa _serv~r aos
meus concidadãos; e inteiramente desammana, se
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não esperançasse que esta falta possa em parte
talvez ser supprida pelo decidido interesse, e firme
adhesão que consagro á nossa sagrada causa, como
constantemente o tenho feito ver, e no que a ninguem cedo a primasia. Deus guarde a V. Ex. Quartel da rua do Ouvidor, 24 de Julho de 1823. Sr. Jy.Ianoel _José de Souza . França - Francisco [
lYl aria Gordilho Velloso de Barbuda. '' - Ficou a
assembléa inteirada.
.
O mesmo Sr. secretario passou a ler os pareceres adiados, e comecou pelo da commissão de
legislação sobre o requerimento de José da Silva
Pereira, adiado na s e ~ são de 16 de Julho.
Posto o parecer á votação foi approvado.
Seguiu-se outro da commissão de fazenda sobre
o requerimento de Manoel dos Santos Pereira
& c., adiado na sessão de 17 de Julho.
(Os tachigraphos nada dizem desta discussão.)
Ficou o parecer novamente adiado por dar a
hora.
.
O Sr. presidente assignou para a ordem do dia:
1. 0 O parecer sobre o attentado da tropa em PortoAlegre: 2. 0 O projecto dos governos provinciaes.
·Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde. - José
Ricardo da Costa Aguiar d'Andrada, secretario.
RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA
PARA JOÃO VIEillA DE CARVALHO
Illm . e Exm . Sr.- A assembléa geral constituinte
e legislativa do imperio do Brasil approvando o
parecer da commissão de marinha e· guerra sobre
o requerimento, e documento por copia inclusos
de José Maria Ribeiro Paes, soldado do 1° regi~
mento de milícias da côrte, greso ha 5 mezes na
fortaleza de Sa,nta Cruz, no qual se queixa da
demora da ultima sentença no processo que se lhe
formou, pendente no conselho supremo militar de
justiça; manda recommendar ao governo a breve
decisão deste e de todos os conselhos de guerra
dando activas provindencias para que se cumprã~
e se executem as leis ; e que informe das causas de
semelhantes demoras, removendo as que couberem
em suas attribuições, e lembrando as medidas legislativas, que se exigem para remover as outras. O
que V. Ex. levará ao conhecimento de Sua Magestade Imperial - Deus guarde a V. Ex. Paço da
assembléa, em 24 de J ulbo de 1823 - llf anoel José
de Souza França.
Sessão em 26 de Julho de f823

PRESIDENCIA DO SR. CAMARA
Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã, fez-se a chamada e acharão-se presentes 65
faltando por doentes os Srs. bispo capellão-mór'
Ferreira Barreto, Furtado de Mendonca e Cost~
Aguiar, e sem causa participada os ~rs. Carneiro
da Cunha, Ribeiro de Andrada e Costa Barros.
O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e lida
a acta da antecedente foi avprovada . .
O SR. PEREIRA DA CuNHA, incommodado por molestia, pediu licença para se retirar e foi-lhe ·c oncedida.
Passou-se á ordem do dia, principiando-se pelo
parecer da commissão de constituição sobre o atten-
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tado commettido pela tropa na cidade de Porto- que o governo só por si não influa nas organisações
Alegre, ' que ficára adiado na sessão antecedente. populares .
Agora não me farei cargo daquelles argumentos
A este tempo entrou na sala 0 Sr. Ribeiro de
'Andrada e tomou 0 seu assento.
de que já foli ei, mas ouvi sustentar-se que devíamos indicar ao governo mais alguma cousa, como
· O SR. AROUCHE RENDON :- Tem sido tantos e tão medida legislativa, para legitimar qualquer provariados, Sr. presidente, os pareceres nesta assem- cesso inquisitorio de que se possa lançar mão, visto
bléa, que será difficultoso chegar-se ao fim s_em que que o caso é ornmisso nas nossas leis, que marcão
seja preciso votarmos sobre os_ pontos capitaes da os de devassa, como a ordenacão do liv. 1° tit. 65
materia: é por isso que eu nao quero qu~ o m_eu § 31, etc.; em consequencia • seja-me licito faz er
voto vá augmentar o numero dos que sao d1s- algumas reflexões a tal respeito. Primeiramente
cordes. Comtudo para mesmo votarmo_s ~o~re a não sei se será conveniente o procedimento de demat.eria é preciso que assentemos em prmcip1os, e vassa, mas supponha-se que o governo a julga neeu direi o que ~e parece sob~e alguns delles em cessaria, neste caso elle está autorisado, não só por
que não tem havido concordancia. (..!ue o caso de direito consuetudinario, mas até por direito exqne se trata é um ~rime, ninguem o duvida, alguns pressa para a mandar tirar.
Todos sabem que entre nós logo que se manifesta
0 araduão em mais e outros em menos. Eu reputo crime gravíssimo , crime de_ lesa na~ão. _ . algum caso ext.raordinario, o principe commette a
O merecerem os réos menos 1mputaçao na<? d1- algum magistrado o devassar delle, ainda que não
minue a gravidade do delicto: elle é grav1ss1mo, esteja classificado, e segundo sua natureza e prova
mas os réos são menos culpados, por ser este um a devassa se revalida na relação competente antes
delicto que pela sua antecedente impunidade fi_cou da sentença: assim se lê na ord. do liv. 1° tit. 5°
_por moda. S~ a primeira bernarda foss e pumda, § 12 e em alguns arestas e assentos; donde se
não haveria a segunda e nem as outras que em conclua que os legisladores não quizerão mesmo
·differentes partes se tem 1evantado, mas é tempo classificar esses casos extraordinarios para que se
de enterrar as bernardas de um modo que nao procedesse conforme as circurnstancias : esta jurispossão mais surgrr,-~11ª§...J!!I!l-~ terejpo~g';lrancfca . prudencia criminal ainda voga entre nós, tem sido
Que o caso não é de devassa ~rova-se pela or ~- constantemente applicada e é analoga ao caso de
nacão do Reino que o não especificou e nem podia que se trata, quando esse meio seja conveniente;
especificar um crime modernamente inventado, m~s por consequencia o governo não se achará sem
quid juris in hoc casii. No tempo da monarchrn apoio por este lado quando á elle quei ra voltar-se.
absoluta o Rei que tinha o poder de legislar, em
Portanto re.metta-se o negocio ao governo para
semelhantes casos mandava devassar: agora que o que obre por si livreme nte com a unica declaração
poder legislativo unica e privativamente i:iertence a de poder suspender os da junta por ser ella de
esta assembléa, ella é que deve determmar a de- natureza popular, e com a declaração aqui feita
de serem irritas, e nullas as actas e juramentos
vassa e não o poder executivo.
Em consequencia disto não póde ter lugar o voto constantes dos papeis vindos de Porlo-Alegre.
de que se remetta o . caso ao gov~rno, para este
O SR. CAMEIRO : - Sr. presidente, eu não posso
providenciar como qmzer; Isto fana t~rtura grave, approvar o parecer da commissão nem pelo que
porque o governo ;ião pode manda~· tirar uma de- toca á classificação e apreciação da natureza do
vassa que não esta marcada na lei. E se mandar
.
d
.
~ahi·r· esses homens de Porto-Alegre pa_ra e_sta côrte cnme e que se trata, nem quanto ao meio proposto para o remediar.
por · t~n;ipo indeterminado, teremos gntana ;;outra
Principiando pela classificação do crime, o facto
os rmm_stros c~amando-os de_ despotas, co 0 eu acontecido em Porto-Alegre foi a enunciação e pro~Iãmacão de uma opinião política feita pela forca
tenho visto_ po1 m~nos do qu!l iss_?.
Em realidade ttrar um cidadao de Porto-Ale~re · armadà, constran g•mdo esta as aJtoridades locaês
para esta côrte com passagem de i;iar,. em ruim á ffeõclamarem e jurarem a mesma opinião. A
barco, . co_m perda de se_us bens que 1\ foeixa'. e des- simples enunciação daquella opinião em si, e fapeza tr;p~1cada que aqui vem fazer, e 1 por ~em~o zendo-se abstracão das circumstan cias de que foi
indetermmado, é uma grave pena que se impoe acompanhada parece uma cousa licita · porque não
sem _culpa fon!lada ~ é por conse~umte . um ver- se póde dizer' que ella é essencialmen'te anarchica
dadeiro d~spot1smo . l orta_nto, semp_re ser6! de~ voto, e subversiva: muitos publicistas, como aqui se tem
que ~ cnme, que este merece c~~tigi~ ~~ra nao ser já dito, a tem defendido e praticamente ella se acha
repetido e q~e P?r isso mesmo e md P savel que adoptada na nação talvez mais livre da Europa;
esta assemblea ordene a devassa.
mas a enunciação de uma semelhante opinião feita
O SR. SouzA MELLO: - Sr. presidente, na sessão pela força armada, e co nstrangendo as autoridades
de 24 do corrente, em que ficou adiada a questão locaes á aceital-a e firmal-a com juramento, é um
dos ultimos successos do Rio-Grande do Sul, cuja facto não só culposo e illicito, mas em r egra grandiscussão agora se contin~a, eu reflecti sobre as ~em.ente crimiI~oso segundo todos os princípios ~ e
doutrinas ~ emendas offerec1das ao parecer da com- JUSt1ça, e especialmente pelos do systema const1missão e, inclinando-me em parte ás do Sr. França tucional que temos proclamado e es tamos consti e do Sr. YergueiroJ eu. disse que visto não )-la ver tuif!dO.
.,
.
medida alguma leg1slat1va que tomar, se devia re~
Neste caso Ja o negocio passa de mera propalação
metter o negocio_ ao governo para dar as _pr~vi- de o~inião a ser mandato e determii:iação, e se
dencias necessanas sobre o caso sem se lhe mdicar constitua portanto um acto attentatono e formal
_mais do que a suspensão dos indivíduos do governo usurpação das attribuições do poder legislativo :
da província, a saber todos os concurrentes, sendo ora devendo calcular-se a gravidade. dos delictos
todos substituídos pelos immediatos : declarei que principalmente pelo damno que causão á sociedade
esta unica indicação só tinha lugar por ser .aquella civil, e sendo o facto acontecido de pessimo exemjunta provisoria de natureza popular e ser preciso pio, podendo, como disse um illustre deputado,
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estabelecer-se o janizarismo e converter-se a força claravão anteriormente sua estravagante classifiarmada em corpo deliberante, debaixo de cuja cacão.
Passando agora a fallar sobre o procedimento de
influencia nenhum cidadão, nem mesmo o chefe da
nação se possa julgar seguro ; fica evidente que devassa proposto pela commissão, acho que é actualpor e;te lado é ? dilo facto acontecido digno do mente inadmissível.
Primeiramente eu considero sempre como uma
mais severo castigo.
Porém como a mesma gravidade dos delictos e~pec~e de anomalia e arbitrariedade o sugeitar os
tambern se deve medir pelos gráos de intelligencia, cidadaos á uma fórma de processo que não está marde má consciencia e dolo, assim como pelos de cado nas leis para o caso de que se trata ; em segunliberdade com que os SP,US agentes os praticarão, do lugar nenhuma cousa vejo mais perigosa nas
parece que a criminalidade no presente caso algum actuaes circumstancias do que uma devassa desta
tanto se diminue se considerarmos primeiramente natureza aberta em uma província, ainda declaran que os autores de ta.es !1c.tos não s.ão sem duvida do-se, como se diz, que se indague só dos cabecas.
A determinação da idéa de- cabeças-dependerá
bem instruidos nos pnnc1p1os e maximas geraes do
governo, nem nos do systema êõnstituciona1 qtrn sempre da primeira maneira de pensar dos juízes
entro nós agora comoção a difundir-se e que só encarregados da diligencia, e quem sabe se esta rebem se desenvolvem em ob,!'.as profundas que poucos cahirá em algum multiplicador de cabeças, como
lôm e mais poucos ainda entendem, pelo qu e não desgraçadamente tem as vezes acontecido?
Quem sa be os males em qu e póde por isso vir a
se deve dizer que elles pudessem bem calcular
quanto o!Tendião a so~iedade no aclo violen.to que ser envolvida toda aquella provincia?
Alguns dos honrados membros que tem fallado
praticarão ; e lanto assim que em vez de fugirem e
de se occultarem, como faz em os que commettem sobre a questão de que se trata não deixaráõ de sencrim es com sciencia bem r efl ec tida, ao contrario tir estas difficuldades ; o illustre deputado o Sr. Carblazonão de haver emprehendido um acto meri - valho e i\'Iello tem proposto, para evita-las, o arbitorio, e são os mesmos que se denuncião por auto- trio de castigar sómente os dois chefes das tropas, o
r es de um tal feito ; em segundo lugar se con- presidente e o secretario do governo que intuitivaiderarmos que as autoridades, a quem cumpria mente parecem criminosos, sugeitando os dois pridoutrinar os povos, não Lem feito ainda uma pro- meiros ao conselho de guerra e os segundos ás JUSfissão bem explicita dos seus principios por via de tiças : o Litros illustres deputados tem proposto que
proclamações, nem Lem censllfado com a devida se torn e á remetter o negocio ao poder executivo, a
severidade a disposição que a força armada tem cujas attribuições pert.ence fazer executar as leis,
mostrado á converter-se de corpo obediente, como sem se lhe insinuar a conducta que elle deve ter.
E' certo que ao poder executivo pertence faz er
é por sua essencia, em corpo deliberante, não tem
b em classificado os actos produzidos por esta dis- observar e executar as leis ; mas nós não temos proposição perigosa, nem assignado as penas que lhe priamente lei expressa neste caso, elle é extraordinario e aliás sugeito á gravissimas consequencias
são co rrespondentes .
Em Portugal temos visto a tro_pa faz er e desfazer que interessão á toda a soberania _; e por isso o po_quanto lh e lembra, TI.mos aqui e na provincia da der executivo tem r ecorrido á esta assembléa, aonBahia a tropa luzitana tomar uma aetitude !_iolenta de suppõe depositado um grande fundo de prudencia
o hostil, qu erer supplantar as autoridades locaes e de luzes: remetter-lhe outra vez o negocio sem
para su tentar suas opiniões caprichosas, injustas e pronunciação de algum plano ou opiniãv nossa pareillegaes ; estes procedimentos em vez de castigo ceria o jogo do empurra, como diz o proverbio, e
merecerão os elo "ios e os mais exagerados applau- daria isso a entender que não ha da nossa parte a
sos das Côrtes de Lisboa que enlão nos pretendião mesma sinceridade que mostrou o governo quando a
doutrinar a todos, e se inculcavão como o mais nós se dirigio ; além de que é preciso fazer um artisabio Areopago da Europa : taes exemplos sem du- go de legislação que bem determine a natureza desvida são por sua natureza conta.giosos, e obrando tes crimes para o futuro, o que sem duvida pertence
mui poderosamente sobre o sentimento, produzem a esta assembléa.
Por conseguinte eu não concordo com os pareceo enthusiasmo, poem em movimento as paixões
mais violentas e tolhem ao menos em grande parte res acima ditos, e proponho a seguinte
aquella plen a liberdade que deve acompanhar os
C( EMENDA
ac tos sugeilos a uma rigorosa imputação.
A commissão não deu algum destes descontos,
e< 1. 0 Que a assembléa legisle sobre o facto aconconsiderou aquelle facto como .um crime de lesa- tecido na cidade de Porto Alegre ; que declare irmagestade, revestido de toda a sua ordinalia gravi- rito, nullo, criminoso, e attentatorio contra os direidade, e como tal pretende seja punido.
tos e attribuições desta assembléa o juramento alli
Quanto ao futuro póde muito bem a assembléa prestado com influencia da força armada, mandando
deliberar sobre a natureza deste crime e classificar destruir a acta que delle se lavrou em todas as reassim a sua essencia, se tanto parecer justo ; mas partições publicas ; que classifique este crime clara
pelo que toca a~ p~ssado não parece conforme ~os e distintamente para o futuro ; e lhe assigne as
principios cons t1tu~ion~es, nem mesmo aos _da Jll- competentes e proporcionadas penas:•
cc 2. 0 Que a mesma assembléa proclame para il- \
risprndenc1a a mais defeituosa que se estendao por
interpretação os crim.es de lesa-magestade além dos lustrar os povos e a força armada, e cura-los da
casos marcados na lei, para por esta postcnor clas- do enca do servilismo, e dos excessos do entliusiâsmo, ~
sificação se julgarem factos antecedent.emente acon- erãnâtismo.
cc 3. 0 Que a assembléa insinue ao governo para
t ecidos : tal expediente sena o ultuno apuro e
refinamento do despotismo, e maior que o de Ti- usar do direito de agraciar attentas as circumstanberio e outros espantalhos do genero humano ; cias extraordinarias que acompanhão aquelle aconporque estes fazião crimes de lesa-magestade tecimento, e para mandar asperamente reprehen muitas acções até indifferentes, mas ao menos de- der todas as autoridades que prestarão semelhante
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juramento, e ~esmo chamar á_côrte e ref!lo~e!' daquella provin?1.a, até a concl~sao da consl1tmç'.lº o
dois chefes nulitares, o presidente e sem·etano do
governo, e presidente da camara.
« Paco da assembléa, 26 de Julho de 1823.-0
deputado, Fra7J.Cisco Carneiro de Cam1pos. »-Foi
apoiada .
O SR. CARNEIRO DE Crnros pediu a palavra e
mandou tambem á mesa a seguinte
« m!ENDA
(( 1.0 Que o governo por uma carta imp eri~l e~
tranhe muito severamente ao governo da provmcrn
e á tropa o grave attentado que commetterão.
« 2.0 Que fa ça virá côrte para serem r e prel~ endido s
o presidente e secr etario do governo e os dois chefes
qu e fizerão marchar a tropa .
" 3. 0 Que a com missão de legislação proponha
um proj ecto de lei para se evilarem para o futu ro
semelhantes desordens.- 0 dep utado, Carn eiro de
Campos. »-Foi apoiada.
O SR. HENRIQUES DE B.EzENDE :-Alguns Srs . deputados têm aqui a_ttribuido o_acontecimento do B.io
Grande á ignorancia, e esta 1gn01;an c1a á falta de
uma proclamação aos povos : eu Ja em outra occ_asião r eclamei contra a demora de uma proclam açao
ha mezes encommendada á illustre commissão;
e não ha r emedia para apparecer. riias isto · não é
porque eu entenda, que fos e a ignorancia, que produziu o facto do B.io Grande do Sul ; e quando
mesmo elle tivesse principio na ignorancia, não
póde por isso ser desculpado, porque ignorancia
crassa, e supina não póde desculpar a mnguem .
Todos sabem, Sr. presidente, que attentar contra
as autoridades constituídas é um crime : todos sabem que uma vez in stallada esta assembléa, a ella
exclusirnmente com pete o legislar: que ella é quem
deve marcar a divisão dos poderes e fixar as attribuições, que a cada um deve compelir : qu e ella é
quem póde definir as prerogat1vas, e r egalias do
chefe do poder exec utivo; e que toda e qualquer
mão estranha que nisto se ingerir, commette um crime, um attentado contra o exercicio da soberania
nacional confiada a esta assembléa. Se alguem o
n ão sabe, deve saber, e esta ignorancia seria affectada, e portanto de nenhum modo póde desculpar o
attentado do B.io Grande do Sul.
Os exemplos de casos semelhantes approvados,
que um n ob re deputado allegou, e de qu e eu me
lembro muito bem, e que eu previ que devião produzir estes resultados, voHão contra producentein :
é por causa desses mesmos exemplos, que se deve
dar outros em sentido opposto : é por isso mesmo
que devem ser r igorosam ente castigados esses commandantes, e esse secretario do B.io ·Grande do Sul,
para que não enLendão que são louvados ; para que
entendão que tem commettido um crime .
Ora eu não sei porque razão se quiz que abrangesse a toda a província o cri.me que só pertence a
tres, ou quatr~ indivíduos, que arrastarão a tropa
subordinada a cooperar em um attentado daquella
natureza!
Longe, bem longe de mim , Sr. presiden te, pensar
que se intenta que o crime fica impun e debaixo da
generalidade 1 Eu o não creio : mas é certo que os
crimes ficão impunidos, toda a vez que é grande o
numero dos réos. Não se queira pois generalisar a
toda a província o crime dos dois commandantes
dos corpos, e do secretario . do governo, que pelos
presentes officios são evidentemente os autores do

crime: contra elles sós é que deve recahir o castigo.
Eu em outra occasião votei, que elles fossem immediatamen te presos , e removido o presidente do
governo : mas depois encostei-me ao parecer do
Sr . Vergueiro como menos chegado a arbitrariedade. Voto portanto que sejão retirados da província os dois commandantes e secretario do governo : e suspenso o presidente, emquanto se tira a
devassa.
Julgou-se a materia discutida; e procedendo-se <Í
votação, o Sr. presidente disse: Pergunto se passa
o parecer salvas as add icções ?
O SR. SouzA MEJ,LO :-Sr. presidente, é necessario acabarmos com um deffeito de votação cm que
laboram os : appareceu á pouco nesta asse mbléa o
co Lume de se votar aos artigos com a clausulasal vasas excepções- tal clausula n em está no re~i
menLo , nem se costumava até pouco tempo, e alam
d.isso deixa-nos em confu ão para vo tarmos segur os, porque não temos de memoria toda as excepções ou emendas ; portanto requeiro á V. Ex. que
haja de propôr á votação os artigos se pa ão taes
quaes se achão, pois que se assim n ão passarem seg uem-se á votação as emendas chamadas exce pções,
e se vota completamente sobre todas as doutrina
apresentadas.
Depoi s de algumas r eflexões sobre este ponto, o
Sr. presidente disse que consultaria a assembléa
successivamente pelos artigos do parecer e suas
emendas ; e praticando-o as im venceu-se o seguinte :
« 1. 0 Que se manda se proc der á devas a, a
qu al sómente deve versar e restri ngir- se no ~o nh e
cimento dos autores primarios do delicto .
« 2. 0 Que se autorise o governo para remover do
commando o ten ente-coronel Gaspar Francisco
le nna Barreto e o sargento-mór José Luiz Menna
Barreto ; e para suspender do exeri:icio de s cretario do governo provin cial a Bernardo Avellino Ferreira e Souza.
« 3. 0 Que o governo faça sentir o seu des prazer
com todo o rigor ao govern o provi ncial do Ri o
Grande, e tome todas as medidas que julgar acertadas parn faz er constar a todas as autoridades civis,
ecclesiasticas e militares da provincia, e em geral a
todos os habitantes della, que o poder de legislar em
ningucm mais resides não nesta assem bléa.
« 4 .0 Qu e a devassa depois de concluída siga o
seu curso ordinal"io e lega l.
e< 5. 0 Que por autores primarios do delicto "l'
entendão os prim eiros tratadores, ou agentes delle.
« 6 .0 Que o governo participe a esta as embléa o
resultado da devassa a que se manda proceder.
« 7. 0 Que o juramento pres tado na cidade de
Porto Alegre seja declarado irrito, nullo, subv ersivo e anarchico.
« 8. 0 Que se autorise o governo para remover da
província os dois chefes da força armada, e o secretario interino do governo da província.
« 9. 0 Que o presidente do r eferido governo seja
suspen so do exercício do seu lugar.
cc 10° Que este presidente suspenso seja substituído, na fórma da lei, pelo immediato em votos.
« 11° Que o mesmo presidente seja removido do
districto em que se ha de tirar a devassa.
cc 12° Que se mande trancar, para mais não ser
lida, a acta do juramento de que se trata. »
O SR. LOPES GrnA :-Sr. presidente, como são
muitas as circumstancias que, segundo esta votação,
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devem entrar no aviso que ae dirigir ao governo,
parecia-me acerLado que antes de expedir-se fosse
lido nesta assembléa, para se ver se ha nelle toda a
a clareza necessaria em negocio de tanta pondernção.
O Sn. PRESIDENTE consultou a assembléa ; e resolveu-se que assim se praticasse .
O Sn. SEcnETARIO FnANÇA leu o boletim do cirurgião assistente a S. M. o Imperador.
« Sua Magestade Imperial tem co ntinuado a passar bem.
« Paço da Jmperial Quinta da Boa-Vista, 26 de
Julho de 1823.-0 cirurgião da imperial camara
P. assistente a
. M. o Imperador. - Domingos
llibeiro dos Guiman·ães Peixoto . » - Foi ouvido
com muito es pecial agrado.
O ~rESMO Sn. SECl\ETARIO parti ci pou ter rece bido
durante a sessão um requerimento de Joaquim José
Gom es da Silva e Castro relaLivo a uma materia
que já fizera objeclo do parecer da commissão de
fazenda em virtude do requerimento de Manoel dos
Santos Pereira & C.
O Sn. RrnEmo DE SAMPAIO pediu a leitura do requerimento ; mas havendo quem se oppozesse, propoz o ·r. presidente se ommittida a leitura iria o requerimento á mesma commissão de fazenda.-Vencou- se que sim.
O Sn. ALENCAR :-Sr. presidente, tenho uma pequena indicação que offere cer.
Algumas pessoas me tem fallado de violações no
sc~redo das cartas do correio, queixan o-se deste
cnminoSõ abuso.
Eu quero crer que só pela presença dos inimigos
na Bahia se tomarião algumas medidas que motivarão aquellas queixas; mas como esse mal jã felizmente acabou proponho que se dig a ao governo
que tenha sobre este objecLo a maior vigilancia
para se não ver violado este direito sagrado do cidadão.
« INDICAÇÃO

« Proponho qu<:i se diga ao governo que tenha o
mais particular cuidado sobre a administração do
correio, afim de não ser violado o segredo das
cartas.
« Paco da assemb l6a, 26 de Julho de 1823.-0
deputado, Alencar . »
O SR. ANDRADA MACHADO : - A indicacão está
bem co ncebida, e nada tenho co ntra ella; 1nas desgraçadamente @o sei que haja no mundo um só
governo que não viole o segredo das cartas. Não sei
que es te mal se tenha embaraçado em parte alg uma ......
O SR. l\foNI Z TAVARES :-Seria preciso que tivessemos certeza de ter o governo violado o segredo
das cartas, para ter lugar esta medida ; aliás vamos
dizer-lhe o que lhe diriamos se soubessemos que
tinha havido a violação.
O Sn. ALENCA R :-Se nós tivessemos certeza não
devia fazer-se esta reco mmendação, devia pucbarse pela responsa bilidade ; mas como a não temos
limitto-me a fazer esta advertencia sem suppôr mã
fé no governo.
t
O Sn. PRESIDENTE : -Pergunto se se apoia a indicacão.
O· Sn. ANDllADA MACHADO :-Eu apoiarei ; apezar
\ de estar certo que de nada ha de servir.
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ÇQnheço ha mu~to o que são governos; elles farão
sempre o contrano do que nós pretendemos sobre
este _ponto.
O SR. ~RANÇA:- As indicações não necessitão
de ser apoiadas para serem discutidas nesta assembléa; o regime!'.lto não o manda, nem sei que a
pratica o autonse: eu tenho a palavra e fallarei
portanto sobre a materia.
Sr. presidente, eu julgo bem desnecessaria esta
indicação ; porque nisi utile est quod (acimus
stulta est gloria.
'
Não sabe o governo por ventura que o segredo
das cartas é e deve ser respeitado e mantido entre
povos civilisados ?
Mais que muito o sabe.
Logo que vamos nós de bom fazer com uma
advertencia á quem está advertido do que cumpre
obrar ?
. Teremos nós acaso esperança de ganhar por esta
via o laurel de evitarmos que se devasse o segredo
d_as cartas dos nossos conci.dadãos, dos nossos constltumtes ?
Não certamente.
Manifes tarem.os J!.Ísso sim, bons desejos; mas na
escolha ~os me10s 1!'.lefficazes bem lhe provaremos
quanto e a nossa impotencia em remediarmos o
mal cortando pela fonte dos abusos.
Sr. presidente, fallemos claro.
A razã_o P?r que se d~vassa o segredo das cartas t
no correio, e porque nao ha responsabilidade pu- ,
blica do a'dministrador.
Se este funccionario publico temesse a le i da responsabilid~de, se esta pontualmente punisse as
malversaçoes de todos os empregados, bem r,reio
eu que nem se havião abrir cartas do correio nem
outros muitos abusos excitariãó as queixa~ dos
nossos _concjdadão~ contra os mesmos empregados.
A mim nao me importa, nem a nós nos deve importar se o governo patrocina ou não essa mã
obra; isso~ questão mu!to indi[erente para o caso;
pois tanto isso deve servir de escusa aos officiaes do
co rreio, como se de boa fei ção com os seus supenores commettesse qualquer um outro crime contra
a lei.
A obediencia activa de um cidadão livre tem limites ~emarcados n~ mesma lei; esta é a differença
que vru delle a um vil escravo, mstrumento passivo
da lyrannia.
_A abertura, de um~ carta por pessoa a quem ella
nao r es peita e um crime, segundo as leis existentes
do nosso paiz: e se é aberta pelo administrador do
?Orreio, ou se elle nisso conseme, a elle sómente é
i~putave l o dehcto, o qual enLã? implica uma triplicada culpa, porque nelle se da cumulativJ.mente
a violação do segredo epistolar, a aleivosia da
confidencia e a malversação do emprego publico.
!t. falta de costumes que entre nós vulgarisou 0
pnvilegio de os empregados publicos atacarem impunemente os direitos dos seus concidadãos é a
causa de correrem taes malfeitorias tabez c~m 0
es pecioso nome de razões de Estado~ ~em nenhum
pudor daquelles que as praticão.
V_oto portanto contra a ~ndicação: e se algum ci- \
dadao houver que se queixe de offensa de direito
nesta parte, que venha ã nós, que represente; pu- ,
charemos pela espada da responsabilidade e com 1
o seu golpe sobre o aãministrador do correio talvez
se abra exemplo que escarmente a temeraria ousadia, com que assim se mofa da lei dos bons costumes e da mais que soffrida paciencia dos povos.
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Não temos nada que mandarmos dizer ao governo sobre isto .
0 SR. MuNIZ TAVARES:- Fossem quaes fossem
as Circumstancias em que nos achassemos, e sejão
quaes forem os motivos que possão allegar-s~,
nunca o governo devia usar da prepotencia de abr1r
as cartas dos cidadãos.
.
O segredo dellas é inviolavel pelas bases que JUramos e portanto o que commettesse este attentado
seria criminoso.
Aqui dá-se a entender de certo modo q~e s: co_mmetteu e é só por isso que não approvo mdicaçao,
pois, a meu ver, só poderia ter lugar sabendo-se
positivamente de algum facto.
O SR. FRANCA :- Repito ainda wna vez e insisto
que nos não deve importar neste assumpto o facto
do governo: se existe, fique embo~·a envolvido na
calliginosa nuvem da mystenosa mtnga. com q~e
obra: castigue-se o autor do dehcto que e o adm1nistrador do correio em tal .caso, não nos embaracemos com os cumplices, é boa t'lõgra de administração de justiça crimi.!1al escarmentar em poucos
a culpa que commetterao mm tos.
Demais disso, os governos nunca são em r egra
máos, senão porque encontrão instrumentos pas~i vos das suas malversações nos agentes secundarws
da administração publica.
Se estes têm o respeito á lei e o amor á justiça
gravados no seu coração, embalde s.e .esforçará o
ministerio por traze-los aos seus fins sm1slrosa despeito da mesma lei e dos bons costumes.
Mas que ba de fazer o administrador do corr eio,
sendo coacto pelo governo, me dirá alguem !..
Respondo que não ha coacção n este caso da parte

ª
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do governo: o que ha é . ervil!smo; e serv ismo
muito baixo da parte do admimstrador, porque
prefere commetter um crime aggravado da aleivosia
contra a confidencia publica e de malversação do
fi
ó
d
r emprego que se li1e con · ou, s mente por agra ar
e ganhar a vontade de um ministro de Estado que
o peita.
Facão-me a mim administrador do correio e eu
lhes mostrarei em pouco tempo, que não ha coacção que se tema.
Supponhamos que um ministro me mand~va ~edir as cartas: tmha a r esposta prompta -nao lhas
mando; não quero.-As cartas são uma propriedade estranha de que o administrador do correio
é 0 fiel depositario: o deposito de qualquer índole
e natureza que seja deve ser sagrado e como tal o
reputão ainda mesmo as nossas leis antigas, oriundas de costumes muito menos civilisados que os
nossos.
A ordenacão do Reino impõe pena ao depositario, que sé escusa com dizer que entregou o deposito ao juiz que o mandava faz er:. ~ depos~to con:fidencial e publico das cartas m1ss1vas, nao deve
ser conceituado em menos do que o das outras especies que angão no commercio dos homens.
Mas me replicaráõ, póde o ministro privar do
officio ao administrador do correio !
Respondo que isso é terror panico.
Ninguem é tão máu que o queira parecer.
Nenhum ministro se aventura e muito menos
agora, a privar um empregado publico do seu officio sem motivo justificado: quando essa tentação
tivera, bastava a liberdade da imprensa para se elle
cohibir.
Já se o administrador do correio tem adiantado

culpas ao cartorio e teme que a vara da justiça faça
os officios da vingança do ministro, então tenha
paciencia, que aos máus não é permittido viverem
seguros por muito tempo; isso é privilegio sómente
outorgado á virtude, quando a calumnia lhe não
anda na esteira.
Finalmente, senhores, tempo virá em que os ministros de Estado serão éffectivamente r esponsaveis
a,o publico por suas malversações, mas ainda. está
longe; por agora toca faz ermos responsaveis os
agentes secundarios; por elles principiemos a boa
obra: e11 prézo mais uma lei de r esponsabilidade
effectiva d~ q~e uma constituiçito. Repitó que não
temos que md1car ao governo.
O SR. i\loNLESmlA :-Reflectindo sobre as idéas
gne se acabão de expôr, sigo a opinião do illustre
deputado o Sr. Muniz Tavares e não posso approvar a indicação porque a julgo desnecessaria e até
prejudicial.
Eu estou persuadido que o governo não abusou
da inviolabilidade das cartas e nesta persuasão continúo emquanto se me não apresentar algum facto;
logo não posso approvar a indicação, porque nada
ha que eu saiba, que a faça n ecessaria.
Para que ella póde servir é para alterar a harmonia que convém conservar entre es ta assembléa
e o poder executivo, e é por e te lado que a considero prejudicial.
Advertirei comtudo que não me levantei para
defender o governo, mas para se seguir a boa
ordem .
·d t
1 ACH.\DO : - r. presi en e, eu
0 8 n. A NDRADA 1'I
creio que por mais que martellemos, sempre se
hão de violar as cartas, embora as leis o probibão.
Asleis não passão de palavras escriptas quando
se não executão, e esta nun ca o será exactamente.
Todavia concordo com o que disse o ' r. França,
vamos ás mólas mais baixas porque mell10r lhe podemos chegar.
Seguindo estes princípios parece que não devia
apoiar a indicação, mas como temos lei sobre este
objecto e todas as leis caem em desu o com o tempo,
não faremos mal em dizer ao govern o -reparai
qu e o segredo das carta s é inviolavel-; porque pa1
t t
·d
rece que e11e se tem a gum an o esqueci o.
O Sll. CAHNEmo DE CAMPO :-Eu quero dizer mui
poucas palavras: levantei-me só para responder ao
qu e ouvi a dous illustres preopinantes.
Disse um que antes queria responsabilidade do
que co nstituição; pois ou quero con Lituição, amo-a
e não desejo viver sem ella; (apoiados) , nem haverá jámais segura respon abilidade sem constituição (apoiados, apoiados) tambem não posso admittir o que disse o Sr. ~l uniz Tavares, isto é, que
já estava estabelecida a inviolabilidade das cartas,
porque era um dos artigos das bases que jurámos.
As bases que havemos de observar são as feitas
por esta assembléa; as de que falla o illustre deputado já se acabarão.
Se deve guardar-se a imiolabilidade das cartas
é por ser um dos direitos de cidadão, mas não por
ser artigo dessas bases, com as quaes já nada temos.
Nps :Q_zemos uma com:Weta insurreição declarando-nos independentes: "por esta heroica reso1ução caducou tudo quanto era de Portugal: e tanto
que para fazer subsistentes as leis civis e criminaes
que d'antes nos região, foi preciso que esta assembléa as ratificasse interinamente.
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Como pois se quer conservar ainda a autoridade não era preciso fazer-se a proposta, porque a lei
das bases de uma constituição que certamente não declarou que a providencia só tin ha lugar emnos rege, nem nos ha de reger?
quanto durasse o embaraco; log0 acabado este nãoO Sn. FRANÇA: - Quando eu disse que antes tem a lei vigor, e as cousas se restituem ao antigo
queria responsabilidade do que constituição, não estado.
foi mais do que força de expressão; eu creio que
O Sn. PRESIDENTE :-Antes de tudo é preciso vêr
a minha constitucionalidade é bem conhecida.
se é apoiado.-Foi apoiado.
O Sn. CARNEIR.0 DE CAMPOS : - Eu tambem
O SR. CARNEIRO DE CAMPOS:- Sr. pr13sidente, a
quando fallei foi só para dar lugar á esta expli- lei não era perpetua; deu-se aquella providencia
que se julgou necessaria durante o impedimento e
cacão .
OSR. ALENCAH :-Realmente não existem para como este cessou, não ha precisão de nova lei para
nós taes bases, nem ha lei alguma que expressa- a derogar, porque nella mesma estava marcado O·
mente mande guardar a inviolabilidade das cartas; tempo da sua duração.
A Bahia está livre do inimigo, logo a sua relacão
por isso eu queria, que se dissesse ao governo que
vigiasse sobre ella; e não vejo que isto faça mal al- esta em exercício, sem dependeríêia de declaraêão
gum, porque não se diz que se desconfia delle, in- alguma; mas quando muito, diga-se ao governo
que oflicie para a Bahia declarando que vistas as
dica-se-lhe sómente o que deve fazer.
circumstancias actuaes, devem as cousas tomar a
O SR. lIENmQUES DE REzENDE : -Eu estou pela sua
antiga marcha.
indicação e quero que se diga ao governo que reO Sn. MoNTESUMA : - Eu confesso que isto me
commende aos officiaes do correio a inviolabilidade do segredo das cartas e que puna rigorosa- parece muito novo 1 Nunca vi que um decreto fosse
revogado senão por outro decreto, uma lei por
mente os infractores.
Julgo necessario que se diga isto não só porque outra lei. E' certo que a determínacão foi condiouço que estão acabadas as )?ase.§ _crne jurámos e cional mas assim mesmo é necessario que se req_ue continhão essas probibições, q_ue os taes offi- vogue.
ciaes julgão por isso de nenhum vigor, mas porO Sn. FRANCA : - Necessidade de nova lei não
\ que um desses administradores que abl'ia cartas e ha ; mas não Íne opponho a que isto se declare ao
que disso se gabou em gazetas, acha-se hoje pre- governo.
miado e dizem-me que com um bom officio . PorO Sn. ANDRADA MACHADO: -Tambem convenho,
tanto voto pela indicação.
visto que não se legisla de novo: vá ao governo
O SR. VERGUEmo : -Eu lambem não vejo que na uma simples declaração.
indicação se diga que o governo viola o segredo
O Sn. MoNTESUMA: -Não posso entender como
das cartas, creio que o que .se quer é chamar a at- havendo um decreto em que se mandou que todos
tencão delle sobre este objecto; lembrar-lhe que os recursos que se interpunhão para a relação da
torrie cautella para que se não abuse; e eu sempre Bahia, viessem á casa da Supplicação, ha de deixar
serei de opinião que se fação taes recommendações de ter effeito sem ser por no o decreto, que ac;tpquando houver desconfiança de falta de obser- almente o governo não póde fazer porque já não
vancia de lei: disto não póde com razão offender-se tem autol'iaade nara isso. Por estes princípios
o governo .
iulgueCe julgo que deve ser decreto, e não um
O SR. PRESIDENTE perguntou se a assembléa ap- simples officio; todavia se a assembléa entende o
provava a indicação.-Venceu-se que sim .
contrario, eu concordarei ; porque o que quero é
que tenha effeito seja de que fórma fàr, pois em
O SR. Mo TESUMA :-Eu procuro que sejão tão ser
desta ou d'aquella não tenho interesse algum.
claras as minhas propostas, que até são desnecessarios os preambulos: é desta ordem a que tenho Desejava porém que se decidisse hoje para poder )
dizer para a Bahia que não mandem mais as suas
para lêr, concebida nos termos seguintes:
causas para cá.
« A assembléa geral constituinte e legislativa do
O SR. ANDRADA MACHADO : - Não posso deixar
Imperio do Brazil, decreta o seguinte:
« l.• Achando-se restaurada a capif.al da pro- passar o principio que acabo de ouvfr, isto he, que
víncia da Bahia, fica revogado e de nenhum effeito o Imperante não tem direito de fazer decretos. Póde
em toda a sua letra o decreto de 29 de l ovembro fazer os que quizer, e ninguem lh'o póde impedir. /
do anno passado, gue ordenou, que durante o em- Se elle não podessefazer decretos, não podia nomear ·
baraço hostil da Bahia, as appellações, aggravos e ministros de estado, nem dar outras muitas provida sua attribuicão. Quanto á materia que
outros recursos judiciaes que deverião interpôr-se dencias,
se discute creio que já· está demonstrado que não
para a relação daquella província, fossem interha necessidade de nova lei; tudo fica feito com o
postos immediatamente para a casa da supplicação
officio ao governo.
desta côrte.
O SR. CARNEIRO : - Ainda que algt!i!S Srs. depu« 2. 0 D'ora em diante tudo seguirá a antiga
marcha até outra cousa se determinar na consti- tados tenhão dito que se acha na lei a clausula tuição, ou em lei. Paço da assembléa em 23 de durante o· impedimento, - e eu mesmo esteja
Julho de 1823, 2° da lndependencia e do Imperio. persuadido que não foi mais que uma providencia
temporaria que está agora derogada por si, com
-Francisco Gê Acayaba de 1lfontesuma. >>
tudo como não temos toda a certeza da referida
O MESMO SR. DEPUTADO:- Isto, Sr. presidente, clausula, parece-me conveniente que fique adiada
é da maior necessidade para que os povos da Bahia a discussão, para que a assembléa não tome alguma
se não 'Vejão obrigados a: mandar as suas causas para resolução precipitada.
esta côrte. Requeiro por isso a urgencia; e creio
O SR. MONTES UMA : - As palavras - durante o
que nem precisa imprimir-se o pr ·ecto.
embaraço -tirei -as da lei; são exactissimamente
,O Sn. ANDRADA MACHADO :-E eu até creio que as que se achão nella.
L
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O SR. ANDRADA MACHADO : - Então não sei que 1. 0 O projecto dos governos provinciaes: 2. 0 O projemais declaração se precisa; a da mesma lei é supe- cto sobre a fórma da promulgação das leis.
rabundante.
Levantou-se a sessão ãs 2 horas da tarde.- Jo~é
O SR. SouzA l\iELLO: -'Toda a confusão em que Ricardo da Costa Aguiar d'Andrada, secretario.
nos achamos nasce não da materia da proposta,
mas da sua fórma; porque se o decreto de que trata
RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA
o Sr. Montesuma é temporario para durar em
quanto a cidade da Bahia estava occupada pelos
PARA MANOEL J"ACINTHO NOGUEIRA DA GUIA
inimigos, claro está que cessando a occupação e
Iltm. :e Exm. Sr. -A assembléa geral constiimpedimento cessa o efTeito do decreto, e não he
preciso outra lei que o derogue; porque basta tuinte e ~e!l"islativa do Imperio do _Brasil, ordena-me
uma ordem que faça restabelecer o estado anterior que p~rllc1pe a V. Ex . . que para 1llu tração de um
quando nisso sejão omissas as autoridades territo- negoc10 afTecto ã comm1ssão de fazonda, e relativo
l'iaes; portanto eu quizera que o 11obre autor da á contribuições que se pagão nas passagens das
proposta a retirasse para reduzi-la á mera indicação pontes do 1:l_10 da l\fo_rt~ , e Rio Grande, preciza
pedindo esse restabelecimento com urgencia; o que lhes seJao transm1ttidas as consultas, ou copias
deste modo acabamos com uma discussão sobre um dellas, que sobre ma teria de regi lros existirem resolprojecto de decreto desnecessario.
vidas no tribunal do con alho de fasonda. O que
O SR. CARNEIRO: - Visto que se assenta que V. Ex. levará ao conhecimento de ua Iagestade
deve decidir-se o negocio julgo que póde dizer-se Imperial- Deus Guarde a V. Ex. Paço da assemao governo que declare que não tem mais vigor bléa, em 26 de Julho de 1823. Manoel Jo é de ousa
aquelle decreto por ter cessado o motivo da occupação Franca.
Na' mesma conformidade ao ministro do Imperio
da Bahia.
O SR. Jlo1iTESUMA : - Eu acho que o melhor é com a differença de que em lugar das palavra
Conselho da Fa enda, escreveu-se Junta do Comnão ir nem mesmo essa indicação, e deixar obrar mercio
.
o governo: elle que faça o que lhe parecer ........ .
PARA RODRIGO PINTO GUEDES
Faca-se mais este aggravo porque são pouco o
quê apparecem diariamente, e perturbão as consciIllm. e Exm. Sr.-Convindo á boa ordem do
encias dos cidadãos.
serviço nacional para o qual e acha nomeada a
O SR. CARNEIRO DE CAMPO-: - 1inguem se oppoz commissão de fóra de guerra e marinha, que e ta
ainda a que se fizesse a declaração; o que temos entre com a brevidade possivel no começo dos seus
dito é que para isso não havia precisão de novo trabalhos, afim de com elles auxiliar a commis ão
decreto, porque o primeiro tinha por si caducado, interna da dila repartição; tem resolvido a a sem-visto ter a clausula de temporario. O governo orde- bléa ge~al consti~ui_nte e Legi !ativa deste Imperio
nou aquella providencia, e muito justa, para que 9ue a_dila comm1ssao de fóra tenha a sua primeira
as partes não soffressem ; agora, se querem, o JUncçao á 10 horas da manhã do dia 2 de Ago to
governo que diga que as causas devem seguir o seu em uma das sallas interiores do ed ificio da mesma
curso ant.igo .
assembléa. O que participo a V. Ex. como membro
O SR. PRESIDENTE propoz: Se considerada a da dita commissão de fora para sua imelligencia.qualidade da maleria do projecto este se devia tomar Deus Guarde a V. Ex. Paço da as embléa, m 26de
como simples indicação para se officiar ao governo Julho de 1823-illanoel José de Sousa França.
afim de fazer executar o decreto de 29 de Novembro
. a. mesma conformidade á Joaquim Alvares de
de 1822. - Venceu-se que sim.
Oliveira - JJIanoel da Costa Pinto - Francisco
O SR. l\IoNTESUMA : - Eu ainda tinha uma outra illaria Gordilho Velloso de Barbuda - Diogo Jotge
indicacão; mas não me atrevo a propo-la; reservo-a de Brito - Fra11cisco Cordeiro da Silva Torres antes para outra occasião, porque o dia hoje e tá Fi·ancisco lo é de Sousa oare de Andréa.
.aziago.
Sessão em 28 de Julho de t 823
O Sn. VERGUEIRO: - Eu requeiro a segunda leitura de uma indicação minha sobre ~smEias.
PRESIDENCIA DO SR. CAMARA
O Sn. FRANÇA: - Como ha um projecto da comRe~nidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
missão de constituicão sobre fazenda de defuntos
~ausentes, e de datâ mais antiga, creio que tem a manha, fez-se a chamada e acharão-se pre entes 65
faltando com causa participada os Srs. Pereira d~
preferencia; mas o assembléa decidirá.
Cunha, Ribeiro Campos, Ferreira Barreto Andrada
O SR. PRES.DENTE consultou a assembléa, e de- e Silva, Texeira Vasconcellos, Furtado de l\iendonca
cidiu-se que se lesse o projecto.
· '
e Cavalcanti de Lacerda.
O SR. FR1NÇA fez delle a 2• leitura. (Veja-se a
O R. PRESIDENTE declarou aberta a se são, e lida
a sessão de 9 do corrente.)
a acta da antecedente foi approvada.
Forão á mesa as seguintes declarações de voto:
Perguntou então o Sr. Presidente se era objecto de
deliberação : Decidiu-se que sim, e mandou-se
« Declarq que.na ultima ses ão votei contra o
imprimir, para entrar em discussão.
parecer da commissão relativo aos negocios do Rio
O SR. ÁNDRADA E S1LVA: -Eu peço a assembléa Grande em tudo que se aparta da minha indicação.
que me conceda oito dias de licença, não só para -O deputado, Lopes Gwma. »
« Declaro que na sessão de 26 votei contra o
adiantar alguns trabalhos, mas para cuidar da minha
parecer da commissão emquanto ao procedimento
saude.-Forão-lhe concedidos.
da devassa na cidade de Porto Alegre. Paço da
O SR. PRESIDENTE assignou para a ordem do dia: Assembléa, 28 de Julho de 1823. - Albuquerque. »
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« Declaro que na sessão antecedente votei contra
o parecer da commissão de constituição sobre o
negocio da provincia do Rio Grande, pelo que respeita á devassa. Paço daassembléa geral,~ de Julho
de 1823. -O deputado, Duarte Silva.i>
« Na sessão de 26 de Julho votei que não tinha
lugar o procedimento de devassa contra os authores
do acontecimento succedido em Porto Alegre,
capital da província do Rio Grande de S. Pedro do
Sul ácerca do juramento do veto absoluto . O deputado, Francisco Carneiro. - O deputado,
Carneiro de Campos . -O deputado, Nogueira da
Gama.-0 deputado, Carvalho e !rlello .-0 deputado, Comi de. -Ornellas. - ill anoel Rodrigues da
Costa. - O deputado, Ribeiro de Rezende. J>
« Declaro que na sessão de 26 do corrente votei
que se não procedesse á devassa pelo acontecido
cm Porto Alegre. Paço da Assembléa, 28 de Julho
de 1823. -Texeira de Gouvéa-Accioli -Pereira
de Sampaio. J>
« Declaro que na sessão de 26 do corrente, em
que termi nou a discus'sã~ sobre o acontecimento ~e
Porto Alegre não approve1 a devassa, nem a remoça o
dos commandantes militares e do presidente do
governo. Paco da assembléa, 28 de Julho de 18230 deputado, "Ferreira de Araujo. J>
« Declaro que na sessão de 26 do correu te mez
votei contra o parecer da commissão para que se
não tirasse devassa pelo acontecimento na cidade
de Porto Alegre; assim como quanto aos mais
procedimentos consectarios da mesma devassa. Paço
da assembléa, 28 de Julho de 1823. -Ribeiro da
Costa - O deputado, Fernandes Pinheiro -O deputado, li! artins Bastos. J>
« Sou do voto do Sr. Vergueiro e dos mais illustres
deputados que vencerão a maioria -Jllanoel José
Yelloso Soares. >>
« Declaro que na sessão de sabbado fui de voto
conforme em tudo ao que resolveLL a assembléaJ/ cnriqttes de Rezende. »
« Declaro que na ultima sessão V.Q-tei contra autorisar-se o governo a remover da província os dois
commandan tes dos corpos, e o secretario do governo
do Rio Grande do Sul.-0 deputado, José Joaquim
.da Rocha. -Antonio Carlos Ribefro de Andrada
lll achado. - O- deputado, Fernandes Pinheiro 0 deputado, Alencar . - O deputado, Saraiva0 deputado, 111 anoel Rodrig1tes da Costa. -O deputado, Ribeiro de Rezende - O deputado, Ornellas O deputado, Jlezende Costa. - O deputado, Ribeiro
de Andrada. »
«Não votei que se tire devassa . -Antonio Ferreira França.>>
O Sr. secretario França leu o seguinte offi.cio do
ministro dos negocios da guerra:
« Illm. e Exm . Sr. - Tenho de transmitir a V.
Ex. para ser presente á assembléa geral constituinte
e legislativa do Imperio não só a consulta pedida ao
governo de S. M. Imperial, pelo offi.cio que V. Ex.
me dirigiu em 23 do corrente, sobre o estabele·cimento do um monte pio no Brasil, como os papeis
relativos a esta 'matéria, e xistentes na secretaria de
·estado da guerra, que por ventura possão interessar
á deliberarão da mesma assembléa-Deus Guarde
a V. Ex. Paço, em 26 de Jnlho de 1823-João Vieira de Carvalho - Sr. Manoel José de Sousa
França. »
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O Sn. NOGUEIRA DA GAMA: -Julgo muito convenenite que a assembléa delibere sobre esta ma teria;
mas acho que se deve nomear uma commissão ad
hoc para este fim, uma vez que se assente que 3e
deve generalisar o plano para todos os empregados
publicos.
Ninguem .ignora que o objecto é de summa importancia, e que tanto interessa aos particulares como
á fazenda publica, e por isso creio que merece ser
encarregado a uma commissão especial. Temos aqui
muitos Srs. que são funcionarios publicos, e que
podem concorrer para se apresentar a esta assembléa
um plano completo.
O Sn. FRANÇA: -A materia merece consideração,
mas não me parece que seja preciso nomear-se uma
commissão especial; creio que as commissões reunidas de guerra e fazenda são suciffi.entes para dar
conta do trabalho.
O SR. MoNTESUMA :-Parece-me conveniente que
se nomeie uma commissão especial para este fim.
O SR. ANDRADA MACHADO :-,-Eu não sei de que
servem novas commissões; nada ha mais desnecessario; as que estão creadas são suffi.cientes para
desempenhar qualquer trabalho.
O SR. AL~IBIDA E ALBUQUERQUE : - A materia é
importante, e todos nós desejamos qtte se effeitue este
negocio; o caso está em que os Srs. da commissão
a que isto se incumbir apresentem quanto antes esse
plano que se projecta.
O SR. RIBEIRO DE ANDRADA: - Sr. presidente:
Este plano tem dous fins : socorrer as familias dos
que servirão á patria: e soccorre-las de modo que não
stija oneroso á fazenda publica. E' o que se conforma
com o systema economico que devemos seguir,
muito mais tendo em vista abranger todas as classes
de empregados .
O antigo estabelecimento de monte- pio era um
pezo que sobrecarregava a fazendo publica, e por
isso defeituoso ; outros são os princípios que devemos
tomar para o arranjo do plano; isto não é obra de se
dar feita á pressa; mas cumpre cuidar della com
zelo porque é muito vantajosa e summamente necessaria.
O SR. NoGuEIRADAGAMA :-0 que se tem em
vista é acudir ás viuvas e aos orfãos dos empregados,
sem fazer depender este soccorro de classificacão
de serviços de pais ou maridos; dar meios de subsistencia a estas familias, é a meu ver o fim do
estabelecimento.
O SR. CosTA AGUIAR: -Sr. presidente: Isto é
estar a gastar tempo fóra da ordem; já se discute
a materia, e ainda se não decidiu nem se quer a que
commissão vai o negocio remettido. Quando ella
apresentar as suas idéas então tomaremos isto em
consideração; por ora só requeiro a ordem.
Depois de mais algumas observações decidiu-se
que fosse remettido ás commissões reunidas de guerra e fazenda; e o Sr. presidente re.):ommendou a
brevidad~ requerida.
Leu mais outro offi.cio do ministro de estado dos
negocios da Justiça:
« Illm. e Exm. Sr.-PorordemdeS. M.oimperador, passo ás mãos de V. Ex. ainformacão do corregedor do crime da côrte e caza sobre o padre Bernardo
José Viegas, prezo na fortaleza da Ilha das Cobras,
epárã evitar i n uteis repeticões, peço me seja permiti ido referir-me ao que se aclia nella exposto com clareza. Quando o dito ministro informou, eu não tinha
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·pegado ainda na pasta da justiça, o que só pude fazer
no dia 15 do corrente por causa da molestia, de que
fui atacado em 20 de Junho; e daqui resultou a
demora de alguns dias, que talvez poder'ia notar-se,
combinadas as datas desta, e da informação do corregedor do crime. Oque V. Ex. levará ao conhecimento
da assembléa geral constituinte e legislativa do
Imperio do Brasil. Deus guarde a V. Ex. Palacio
do Rio de Janeiro, em 25 de .Julho de 1823.Cateano Pinto de Miranda Jllontenegro. -Sr. Manoel José de Souza Franca.-Foi remettido á commissão de legislação . » •
Passou-se á ordem do dia; e entrou em discus•são o art. 17 do projecto dos governos provinciaes,
' com as respectivas emendas dos Srs. Andrada
-Machado e Pereira da Cunha. (Vejão-se as sessões
de 21 e 23 de Junho.)
O SR. FRANÇA : - Eu estou persuadido de que a
independencia do p.Qd~r judicial na administração
da justiça é essencial á causa da liberdade civil, que
temos por fim estabelecer, salva sómente a respectiva responsabilidade dos magistrados. A ingerencia
portanto do poder executivo n'aquelle outro, que no
artigo se facilita, pela autoridade concedida aos
presidentes das provincias de suspenderem os
mesmos magistrados, não remedeia praticamente o
abuso que estes por ventura pódem commetter no
exercicio da sua jurisdicção: antes ao contrario póde
protege-lo. Sigamos a experiencia, que a sua licão
•
nos confirmará neste conceito.
Eu não confio mais nos presidentes de provincias
que havemos de ter do que nos ministros que com elles
hão de servir; póde p0is mui bem acontecer que
seja o presidente um perverso, e o ministro um
cidadão votado á honra. Se pois o presidente o peita,
e elle lhe resiste á sedução, eis temos o magistrado
virtuoso victima da iniquidade do presidente; e não
lhe faltará á este causa de que se valha para o suspender, e sacrifical' ao seu resen timento : já se elle lhe
cumpre com a vontade bem póde a seu bel prazer
,escorchar o povo, que não haverá medo de que o
.bom presidente o suspenda. Iste he pouco mais ou
menos o que vimos praticado na antiga administração
,civil das nossas províncias, com mui poucas exce pções.
Sempre os magistrados farão optimos para os
~ nossos antigos governadores, quando lhes não
erravão a vontade. Representações de vexames de
· povos com que muitas vezes farão delles accusados,
erão meros pretextos, com que motivos particulares
se tornavão as mais das vezes em rasões de estado.
Não remediaremos pois o mal por esse meio de
sugeitar os magistrados á prepotencia dos presidentes
das províncias. Se aquelles não tem honra para
servir com limpeza de mãos, e inteireza de caracter
os seus lugares, p·ouco lhes importa a fiscalizacão
destes; elles os dobrarão a seus interesses ; que· os
máos não são em regra faltos do dom da insinuação: e se eller ao contrario forem homens probos
compromette-se a virtude a errar, por salvar-se da
calumnia.
Deixemo~ pois que obrem os magistrados com
jurisdicção independente dos presidentes dasrespecti·vas provincias: toleremos-lhe por mais um pouco de
<tempo em respeito dos bons, os abusos que por
ventura possão commetter os máos, emquanto não
-chega a ditosa época, em que por uma lei da mais
severa responsabilidade vejamos triunfar a justiça
com o castigo dos abusos do poder em todas as

class~s de empre~ados publicas. Voto portanto que
o artigo se suppr1ma.
Fal~árão os Srs. Vergueiro, Andrada Machado e
Almeida e Albuquerque, mas não se entendeu o
tachigra!'ho.
Julgou-se a materia discutida e o Sr. presidente
propoz:
1. 0 Se passava o artigo tal qual estava rerugido.
Venceu-se que não.
2. 0 Se passava na conformidade da emenda do
Sr. ~ndrada Machado.-Venceu-se que sim, ficando
rege1lada a emenda do Sr. Pereira da Cunha e o
seu additamento.
Passou-se ao art. 18 com a emenda do Sr. Almeida e Albuq11erque, addilamonto do Sr. Toixoira
de Gouvêa, e emenda e adclitamento do Sr. Andrada Machado. (Veja-se a sessão de 23 de Junho.)
qepois de algum debate julgou-se a materia cliscutida, e posto á votação o artigo foi approvado
com a emenda do Sr. Andrada Machado ficando
prejudicada a do Sr. Albuquerque .
'
O SR. PRESlDENTE propoz depois os additamentos
dos Srs. Andrada Machado e Teixeira de Gouvêa.
- Forão approvados".
,
Seguiu-se o art. 19 (veja-se a sessão de 23 de
Ju_nho) e posto á votação foi inteiramente supprim1do.
. Passou-s~ ao art. 20, e ullimo do proj ecto ; ( veia-se a sessao de 23 de Junho) e sendo posto <t votação foi approvado .
O SR. PRESJDENTE perguntou então:
l.~ Se a assembléa julgava concluida a 3• discussao.-Venceu-se que sim.
. 2. 0 Se só depois de novamente redigido o proiecto _com as emendas e addittamentos vencidos, se
votaria em gera~ para passar.-Venceu-se que sim.
3. 0 Se os artigos vencidos do projecto com as
e~en~as, e additam~ntos tam_bem approvados deveriao ir a comm1ssao de legislação para os redigir.
-Venceu-se tambem que sim .
Passou-se_ á 2• P<i!te da ordem do dia, que era
a ?ª d1scussao do pro1ecto. sobro a promulgacão das
leis.
•
'"'"Leu-se o art. 1. 0 (Veja-se a sessão de 26 de
Junho.)
O SR. VERGUEIRO: - (Não se entendeu o tachigrapho.)
O Sn. MoNTESUMA mandou á mesa a seguinte

« EMENDA
« Que o Sr. deputado, _primeiro secretario seja
o que apresente a_s leis á Sua Magestade Imperial
durante esta legislatura constituinte. - O deputado, .llfontesuma. »-Não foi apoiada.
O Sn. VERGUEIRO tambem mandou á mesa uma
emenda concebida nestes termos :

« EMENDA
« No preambulo se accrescente - provisoriamente.
. « No primeiro ª!tigo : Que as leis sejão remett1das pela secretaria do governo para serem publicadas e executadas .-Vergueiro. '' - Foi apoiada a
,primeira parte e regeitada a segunda.
O SR. FRANÇA: - Eu voto que passe o artigo. A
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l'emessa das leis por outra via que não seja a de tando assim os mysteriosos 1aços da subordinação
uma solemne deputação, tem inconvenientes pra- promova a maior docilidade na obediencia legal.
ticos, que a prudencia pede se hajão de acautelar. Portanto se mandarmos as leis por um simples
Demais a lei é a vontade do povo expressa pela officio ao ministro de estado para as fazer presentes
voz dos seus r epresentantes; e assim como é pu- ao Imperador, bem longe de destruirmos o erro
blico o seu debate, por esta razão, publica e so- que devemos receiar na fórma do governo que
lemne deve ser a entrega della nas mãos do poder adoptamos, antes o arreigaremos mais; porque em
executivo para a fazer observar ; a publicidade e uma occasião tão opportuna de inculcarmos aos
solemnidade deste acto pois é analoga e coherente povos pelo nosso exemplo o respeito que merece o
com o systema dos governos representativos. Por chefe supremo da na.cão, nós lhe remettemos leis
outra parte que missão mais honrosa póde consi- feitas por nós, pela mesma maneira com que um
'derar-se em uma deputação da assembléa, do que superior remetteria a seus subditos ordens que
aquella que tem por fim levar e intimar ao Impe- estes de vião executar.
rante da nação o titulo da vontade geral desta?
E' nestes princípios, que certamente são os dos
Nenhuma certamente.
mais conspícuos e sabios publicistas, que eu fundo
Não é pois ociosa senão muito importante esta o meu voto .
maneira de communicar as leis depois de feitas. A
O SR. MoNTEZUfü : - Não é só o illustre preopisoberania da nação, em cujo nome se ellas fazem,
e se envião ao Imperante, o respeito devido a este nante que sabe esses princípios. Eu lambem estou
pelo supremo caracter de que a mesma nação o convencido que se lhe devem prestar todos os
revestiu na jerarchia política, o objecto sagrado da respeitos, porque é revestido de altas attribuições ;
mensagem, collectivamente attendidos debaixo de mas quanto a esta deputação não é claro que o
um ponto de vista, convencem-nos da honrosa ta- mandai-a seja uma honra indispensavel nem prerefa e da necessidade da alia etiqueta que importa cisa.
Quando fiz a minha emenda considerei quem era
tão séria e importante missão, e julgando estes
motivos bastantes para que passe o artigo pres- o Imperador e o que lhe era devido por sua sucindo de especificar aliás alguns inconvenientes prema dignidade, mas não entendi que a falta deste
ceremonial da deputação diminuísse o explendor
que da pratica contraria se seguirião.
throno que deve ser conservado ; e por isso
O SR. CARNEIRO DE CAMPOS :-Eu voto pelo artigo do
tal qual se acha redigido sem emenda, e parece-me propuz que fosse o 1° secretario o que apresentasse
que é preciso não ter presen te um dos mais funda- as leis ao Imperador para se fazer este acto sem
que julgo desnecessario, porque não vejo
mentaes princípios dos governos monarchicos cons- estrondo
titucio)'laes, para querer que as leis sejão apre- que nada influa no verdadeiro lustre da Magestade.
Nem eu, nem nenhum outro nobre deputado deisentadas ao Imperador sem uma deputação.
Sr. presidente, a base principal em que se apoia xará de querer sustentar a dignidade do Imperador.
com flrmeza a autoridade do monarcha é o resO SR. YERGUEIRO: - Eu não entendo que tenha
peito, é a alta consideração, que jámais se deve lugar mandar neste caso uma deputação ; e por
apartar do throno e de tudo que delle dimana ou isso ainda que a parte da minha emenda relativa a
que o cerca. O throno não tem uma força que lhe este ponto não foi apoiada, continúo a votar contra
seja propria, a de que goza reside toda na idéa o artigo. Que ha de dizer o orador? << Senhor !
que dclle formão os povos. A felicidade geral exige aqui vem este papel para Vossa Magestade mandar
mui imperiosamente que os subditos sejão pos- executar. » Eu não sei que tenha mais nada a
suidos dos sentimentos da maior veneracão para dizer limitando-se ao objecto da mens1:1gem.
com a pessoa do Monarcha, pois aliás ao Monarcha
Quanto ao que tenho ouvido sobre explendor do
faltaria o ponto de apoio para pôr em movimento throno digo que nada pretendo tirar-lhe quando
a machina social. os governos absolutos facil- assim penso ; até convenho que elle é preciso, mas
mente se concilía o maior e mais profundo res- sempre accrescentarei que o verdadeiro explendor
peito do throno.
dos thronos constitucionaés consiste na boa admiO Monarcha absoluto tem reunidos em suas mãos nistração e recto regimen do Estado de q_t!e depende
todos os poderes soberanos ; não se conhece outra a felicidade da nação, sem que sejulgue como
lei que não seja a sua vontade, nem outro poder essencial essas vãs ostentações de que unicamente
que iguale ao de que elle se acha revestido. Nos se compoem o lustre dos thronos dos despotas, e
governos constitucionaes, estando os poderes divi- que nada tem de real.
didos, é impossivel que na opinião geral não soITrão
Conclúo portanto que não julgo que se falte a
grande quebra a preeminencia e l'espeito que devem honra
alguma que compita ao chefe da nação, por
ser sempre inseparaveis do throno.
lhe não mandar uma deputação; e que não diPorque nem todo o povo, nem mesmo a maior se
nada no acatamento que lhe é devido o
parte delle tem, nem póde ter, uma idéa exacta da minuindo
que proponho de lhe apreserltar as leis, voto
natureza dos poderes, que nos governos livres modo
sabem das mãos do Monarcha; nem concebe como, por este. como o mais conforme ao seu objecto .
diminuidas as attribuicões do Monarcha, elle possa
O SR. CARNEIRO DE CAMPOS: - Se a deputação
ainda conservar sobre· os mais poderes a preemi- fosse destinada sómente á effectiva entrega das leis
nencia essencial e inalienavel da suprema digni- ao Imperador, eu concordaria com o illustre preodade de chefe da nação e seu representante here- pinante ; porque posso assegurar á esta augusta
ditario. Pelo que para prevenir um erro, tão nocivo assembléa, que ellas não deixaráõ ·de chegar ao
á felicidade geral, se faz indispensavel que nos conhecimento do Imperador, quando, o que eu não
governos monarchicos constitucionaes o throno se espero, sejão remettidas pelo secretario da assemapresente sempre com tal explendor que captive a bléa ao ministerio ; mas não se trata da segurança
imaginação dos povos, infunda nelles o mais pro- do meio de que devemos lançar mão para consefundo respeito e alta consideração, para que aper- guirmos aquelle fim; a q~estão versa sobre a qua32
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lidade do meio, isto é, se o indicado pelo illustre
.preopinante é decoroso e conveniente?
Se attendessemos sómente ao fim de faz!Jr o ln_iperador sciente desta ou d~quella res?luçao, ,seria
tambem escusada a deputaçao qu~ enviamos a. sua
augusta presença para lhe annun?iar o dia d.a u:_is.talacão da assembléa, pois um simples offic10 dmgidÔ ao ministro de estado faria o Imperador p~r
ticipante do dia marcado para aquella funcça?·
Não entendeu porém a assembléa ser_ este meio
decoroso e enviou uma grande deputaçao, porque
sendo esta participação dirigida directamente ~o
Imperador, lhe. não devja ser a~resentada, senao
por uma maneira respeitosa e digna da sua alta
preemine.ncia.
.
Desta mesma natureza é a participacão das leis
decretadas pela assembléa, e não pó.de po~· is~o
entrar na marcha da correspondencia ord~nana
com o governo, empregada meramente em obJec~os
do expediente regular de cada uma das repartiçoes
do rninisterio, sobre os quaes bas~a que a assem ~léa
se dirija por via do seu secretapo aos resp.ectivos
ministros de estado . Mas, diz o illustre preoprnan te,
se estas leis não necessitão da sancção imperial,
que dirá a deputação ao _Ii;iiper.ador ? (.Juan to esta
tiver de expôr se reduzll"a a islo-Senhor a assembléa remette a Vossa jJfa gesta.de Imperial esta
lei para a mandar executa.r . .
._

Supponhamos que estas leis .~ão nece~~1tao da
sanccão imperial, porém necess!lao que seJaO apresentádas ao imperador para as mandar executai: ;
ora isto basla para convencer, que devendo dinair- se a assembléa direclamenle ao Imperador,
gonvém que se dirija por uma maneira decorosa,
por urna deputação . Se e;>ta n8:da ~em que tratar
sobre a sanccão nem por isso deixara o seu orador
de encontra:r ~m vasto assumpto para discorrer
sobre a urgencia da lei, ~abedoria das suas disposições e grandes bene~c10s qt~e della d~vem resultar á nar,ão. Este dis?urso .e tanto mais conv_enien te para interessar o ii;npenal zelo na execuçao
da lei, quanto é de presum,ir que o Imperant~ tenha
uma natural desaffeição as leis em que nao teve
parte.
Concordo com o illustre preopinante, em que a
felicidade da nacão é o maior explendor do throno,
mas não advertiu o illustre preopinante, que devendo essa felicidade resultar em grande parte das
sabias providencias qu~ dim~n_arem do throno, para
que estas sejão effect1vas e mdispensavr.I que ao
throno e a tudo que lhe é intimam_ente ligado, se
consagre o maior respeito e reverencia.
Senhores, nós queremos ser livres e felizes, não
despresemos portanto os meios indispensaveis,
porque são essenciaes para firmarmos a nossa liberdade e felicidade. Tenhamos sempre presentes
estes principios, que são axiomas de direito publico. - Não lta liberdade sem um poder que a
sustente- Não ha poder sem respeito. - Enganamo-nos, se nos persuadimos que a obediencia de
um grande povo é um objecto tão simples, que
para o conseguirmos ba~tará um a_rt!go da constituicão . O_povo não se conduz por ideas abstractas ;
os irabalhos a que a maior parte se dedica e a falta
de tempo e meios para se entregar á meditações
profundas o poem na estricta necessidade de se guiar
quasi sempre por sensações sómente ; o seu grande
mestre é o exemplo.
Portanto é n ecessaria uma certa aIlusão sensi vel,
brilhante e magestosa, que fielmente mostre a pree-

minente dignidade daquelle que é a chave da aboboda do edificio social. E' necessario que nós, sobre
quem tem o povo os olhos, lhe ensinemos pelo
nosso exemplo a reverenciar o throno .; pois este
será o meio mais efficaz para conseguirmos a subordinação legal e evitar que a força physica que
reside na massa não supplante a força moral e de
todo a destru·a.
O Sn. CAnNEmo DA CuNHA :-Eu voto pelo artigo.
O negocio é de grande importancia, e como tal deve
ser apresentado com toda a solemnidade ao chefe
do poder executivo que lambem o deve ter em
gran.de monta P?rque não póde ser indifferente á
felicidade da nacao •............
Por outro ladÓ cump re mostrar que a representacão naciona l quer que se prestem todos os respeitos ao chefe do poder executivo; isto não degrada a assembléa ; é pelo contrario uma consideração
justa e necessaria.
lambem ouvi dizer que havendo sempre um
orador, este na deputação que levasse as leis nada
tinha que dizer; mas eu não o entendo assim; elle
póde expôr ao i1riperante as rasões que teve a assembléa para decidir sobre a sancção, e mesmo a
que a determinárão a enviar-lhe a deputação; e penso
que não é pouca a mataria para um discurso .
Ernfim a primeira autoridade da nação é preciso
ser tratada de um modo digno do seu alto cargo ;
isto lhe conciliará mais os respeitos dos povos, e a
assembléa ganhará ... . .. .. ... .. .
O Sn. VEnGuEmo :- Eu não combati a opinião de
se conservar ao nosso monarcha todo o esplendor
do throno ; o que não admitto é que sejão necessarias as l).aix_as homenagens que se prestão aos
i!eswtas, e que cimentão a escravidão nacional.
Estou persuadido, como já disse, que o verdadeiro
explendor do throno constitucional consiste na boa
administração publica, e exacta execução das leis,
e que não precisa de vãs ostentações para ser respeilado.
-0 Sn. CAl\NEmo DE C.u1Pos: -Eu lambem não
quero que pratiquemos as hurniliações e zumbaias,
ue se fazem aos despos as. O respeito e a reverencia;-qüe eu exijo, não é incornpatiYel com a
dignidade e caracter nobre do homem livre. Tão
longe está que a magestade do throno, os respeitos
e honras que se lhe prestão, sejão só proprias do
governo absoluto e alheias da monarcbia constitucional, que bem pelo contrario todas essas honras
conferidas ao throno formão, como eu já mostrei,
um elemento politico desta fórma de governo livre,
porque cornpensão a falta de certas attribuições,
que nãa são proprias do monarcha constitucional e
neutralisão o menoscabo que disto poderia resultar
aos olhos do vulgo.
Os inglezes tão zelosos da sua liberdade, que em 1
to as as suas accões ostentão um caracter nobre e
altivo, não se repulão abatidos pelas homenagens
que prestão ao seu rei, porque considerão o expl~ndor do throno, corno uma imagem ou reflexo
da di gnidade nacional, e querem pelos respeitosos
actos que praticão para com o chefe da sua união
política, grangear-lhe a mais alta consideração das
nações estranhas.
Fallárão os Srs. Andrada Machado e llibeiro de
Andrada; mas não se entendeu o tachigrapho.
Julgou-se a materia discutida; e o Sr. presidente propoz :
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1. o Se passava o art. 1° do projecto: Venceu-se das suas attribuições. Paço da assem biéa, .em 2~ de
que sim.
Julho de 1823.-Pedro José da Costa Barros.-'-losé
2 .º Se passava a l • parte da emenda do Sr. Ver- Arouche de Toledo Rendon.-Manoel Jacintho •Nro'gueiro: Venceu-se tambem que sim.
gueira da Gama.»
Seguio-se o art. 2° do proj ecto . (Veja-se a sessão
Por haver quem quizesse fallar contra élle, fietlu
de 26 de Junho).
adiado.
Depois de algum debate foi approvado.
O SR. SECRETARIO FRANÇA disse que acabiiv~ il.e
Passou-se ao art. 30 com as emendas dos Srs. Ri- · receber o boletim do cirurgião assistente a S. M. o
beiro de Andrada, e Barão de Santo Amaro. (Vejão-se Imperador, e passou a lei-o:
as sessões de 26 e Z7 de Junho).
cc Sua Magestade Imperial continuou a passar bem.
SR. FRANÇA :-Eu voto pelo artigo do projecto. Paço da imperial quinta da Boa-Vista, 28 de Julho
Sua doutrina é consentanea com os principias po- (28° dia de molestia) 1823.-0 cirurgião da imperial
liticos da representação nacional em caracter cons- camara e assistente a S. M. o Imperador, Domingos
tituinte ; pela qual a assembléa tem o exercicio da Bibeiro dos Guimwrães Peixoto ll .-Foi ouvido com
soberania, que não co nhece outro poder estranho de muito especial agrado.
quem seja dependente. A dependencia de sancção
Leu depois um officio do ministro de estado dos
que por ventura podem ter as leis feitas em uma negocios da guerra, do theor seguinte:
assembléa puramente legislativa, não póde servir
cc Illm. e Exm. Sr. - Tendo eu communicado a
de regra para as leis feitas em uma assembléa consti- V. Ex. para conhecimento da assembléa geral,
tuinte .
constituinte e legislativa do Imperio do Brazi1, em
Alli obrão os representantes da nação em caracter o meu officio de 15 do corrente mez, quP. o governo
consti.tuido, e conseq uentemente são regulados os havia dado as necessarias providencias em attencã'o
seus actos legislativos pela influencia dos poderes ao officio que V. Ex. me dirigio da parte da mesina
que a nação quiz que. in~erviessem na factura das assembléa, relativamente á rt>moção da prisão d'e
1eis ; e urna vez conslltmdo que o· Imperante tenha Pedro da Silva Peqroso ; e tendo-se effectivament'e
parte nella, obra-se aquillo mesmo que a nação p rocedido assim, ma_ndando-se remover aquelle i:riquer; então a sancção não é em sua natureza senão dividuo da pequena e pouco decente prisão em que
n mesma vontade da nação, e não a vontadi:r do Im- se achava na fortaleza da Lage, para o.utra maior,-e
perante; elle exercita então um direito delegado, e ·mais decente, ~ o _guartel do almoxarife, tend'o
não um direito proprio: o que varia na bypothese ao ' mesmo tempo a fortaleza por hom enagem;
da publicacão das leis dimanadas de uma assembléa julgou o governo ter preenchido os desejos da ascon vocada0para fazer a constituição , e _an_te_:; da p~- sembléa, pois que não se podia então do officio
blicação e juramento da mesma constitu1çao; pois acima mencionado colligir que a intenção fosse a
como não se achão ainda em tal caso reguladas as da remoção da fortaleza, mas sim da prisão em que
attribuições precisas dos poderes po~ticos, cuja di- nella se achava.
<e Agora porém que do officio de V. Ex. de 23 .
visão é base reconhecida por essencial ã todos os
systemas dos governos politicos represen~ativos, deste mesmo mez se deixa perceber que a assembléa,
requerer-se a sancção do Imperante com.o ngorosa ou fôrá informada com menos verdade de que não
condicão de dep endenc1a do seu arb1tno para se se tinha dado sobre o objecto em questão a provi-..
lei publicar, é prevenir pelo facto um direito consti- derreia promet tida, ou que o que deseja é qu'e o
tucional que ainda não está marcado; é conceder- dito Pedroso seja r emovido não só da prisão, mas
mos cm discussão um ponto constitucional contro- da fortaleza em que se acha para outra: Mandou
verso, e que póde por ventura ser vencido da S. M. o Imperador, sempre propenso a melhorar a
opinião contraria; pois bons fundamentos são pro- sorte dos seus fieis subditos, expedir as convenientes
duzidos pelos publicistas, que denegão ao poder ordens ao ministro da justiça, a cuja repartição se
executivo a sanccão das leis ordenadas p elos corpos acbã_o entregues este, e outros prezas vindos de
legislativos.
•
Pernambuco, pronunciados em devassa por crimes
E' portanto por salvar contradições de principias de alta traição, para que faça remover o prezo de
que eu volo e votarei sempre, que as leis feitas por que se trata para outra fortaleza igualmente segura,
uma assembléa constituinte, como é a nossa, inde- e que lhe,offereça mais commodidades.
pendem de outra sancção que não seja a da mesma
e< Ficando pois dito que ao ministro da justiça está
assembléa.
affecto o negocio de taes prezas, não constando
O SR. ANDRADA MA CHADO : - (Não se entendeu o por consequencia cousa alguma na repartição da
tachigrapho.)
Guerra a seu respeito, visto que nenhuma inge0 SR. PRESIDENTE, por ser chegada a hora da lei- rencia tem nisso, é aquelle ministro, que na contura dos pareceres de co mmissões, declarou adiada formidade das imperiaes ordens, ha de fornecer á
a discussão.
assembléa as noções precisas sobre ll prisão de
Pedroso, assim como sobre os seus papeis que re0 Sn. CosTA BARROS, por parte da commissão de clama, e sobre que o governo mandou proceder ás
marinha e guerra, leu o seguinte
necessa.rias averiguacões, visto que não consta qti'e
precedesse ordem aiguma para a aprehensão d~
CC PARECER
taes papeis. O que tudo V. Ex. levará ao conhecicc A comm1ssao de marinha e guerra vendo e mento da assembléa geral, constituinte, é legisla'reflectindo sobre a proposta do Sr. Andrada Ma- tiva do Imperio do Brazil.-Deus guarde a V. Ex.
chado para serem restituídas á sua patria as .a:iili_cias -Paco, em 28 de Julho de 1823. -João Vieira de
de S. Paulo ora existentes no Sul, e substitmdas Ca?·vâlho.-Sr. Manoel José de Souza França ».por milicias de outras provincias : E' de parecer Foi remettido á commissão de legislacão.
Leu finalmente outro do ministro de estado dos
que só ao poder executivo pertencem as remoções
de corpos desta natureza, por fazerem ellas parte negocios da justiça, concebido nos seguintes termos:

o
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<dlim. e Exm . Sr .-Participa-me o ministro e secretario de estado dos negocios da guerra, em portaria de 14 do corrente, que exigindo a assembléa
creral constituinte e legislativa do lmperio do Brazil
fnformacões circumstanciadas da prisão de Pedro
da Silva· Pedroso, havia respondido naquella ~esma
data que taes informações lhe serião commumcadas
pela repartição da justiça.
«Expedi conseguintemente a competente ordem
ao corregedor do crime da côrte e casa_, e tendo-se
este dado por suspeito, no dia 24 recebi do desembarcrador Luiz Joaquim Duque Estrada Furtado de
Mei';'donca nomeado relator, a informação inclu a,
á qual só' devo accrescentar que o dito P~~ro da
Silva Pedroso, bem como outros réos mihtares,
quando chegou de Pernambuco. ficou preso á orde_m
d'aquelle ministro e secretario de es tad o, nao
constando na r epartição da justiça, se _elle esteve,
ou não incommunicavel, nem se lhe forao aprehendidos os se us papeis, e documentos ; nem eu podi.a
ter dado providencia alg.uma a este resp.eito, depois
que a devassa foi remettida á vara do cnme, porque
nada me foi requerido tanto pelo réo como pelo
sobredito magistrado. O que V. Ex. levan\ ao conhecimento da assembléa geral constitumte e legislativa . Deus guarde a V. Ex. Palacio do Ili~ de
Janeiro em 28 de Julho de 1823. - Caetano Pinto
de .Mir~nda Jlfontenegro . - Sr. Manoel José de
Souza Franca >l.- Foi remettido lambem á com missão de lêgislação .
O SR. PRESIDENTE :-Como a assembléa julgou
ser precisa a nomeação de mais dous membros para
a commissão de Colonisacão, vamos proceder á sua
sua eleicão .
•
Recolhidos os votos sahirão eleitos os Srs. Fernandes Pinheiro com 25, e o Sr. Carvalho e ~Iello
com 24.
O SR. PRESIDENTE assignou para a ordem do dia :
1°, o proj ecto da promulg!ição. das leis: 2°, o projecto da confirmaçãe das leis existentes .
Levantou-se a sessão depois das 2 horas da tarde.
-José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada., secretario.

PARA JOÃO VIEIRA DE CARVALHO
lllm. e Exm. Sr.-A assembléageral constituinte
e legislativa do imperio do Brazil approvando o
parecer da commissão de marinha e guerra ,sobre
a proposta relativa á extincção do corpo de tropa
estrangeira ; manda participar ao governo que
precisa a copia do decreto e das co ndi ções com que
foi creado o referid o corpo, indicando o se u estado
effectivo. O que V. Ex. levará ao conh ecimento
de S. M. Imperial.-Deus guarde a V. Ex. Paço
da assembléa, em 28 de J ulbo de 1823.-illanoel
Josd de Soii:::a França.
Sessão em 2U de Jnlho de 1823

PRESIDENCIA DO

ll.

CAMAl\A

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã, fez -se a chamada, e acharão-se presentes
65, faltando por do entes os Srs. Pereira da Cunha,
Ferreira Barreto, Andrada o Silva, T ixeira Va concellos, Furtado de Mendonca, Teixeira de
Gouvêa; e sem causa participada Ô r. AccioH.
O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e
leu-se a acta da antecedente.
O SR. ANDHADA MACHADO: - Sr. presidente:
Noto uma inexatidão na acta; diz-se nella que ftlra
apoiada a emenda do Sr. Vergueiro, quando só a
1ª parte o foi ; requeiro pois que e reforme neste
lugar.
O SR. Murm T.HAl\ES :-A eme nda do Sr. Vergueiro foi apoiada ; não ha nada que reformar na
acta.
O SR. ANDRADA MACHADO : - O illustre dep utado es tá enganado ; e como se trata de um facto
aqui passado póde a assembléa decidir, porque ha
de ter lembrança disto.
O SR . VEnGoEmo :- ão ha duvida; a 2• parle
da minha emenda não foi apoi ada.
O SR. FRANCA : - A me ma verba po ta na
emenda diz qúo fora apoiada sómente a l • parte.
Fez-se a reforma na acta, e foi approvada.
Passou-se á l • pait da ordem do dia, qu era o
art. 3° do proj ecLo da commi são de co nstituição
RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA
sobre a fórma da promulgação das leis da assemPARA C,\ETANO PINTO DE MIRANDA MONTENEGl\0
bléa constituinte, que ficara adiado na ses ão antelllm. e Exm. Sr. -A assembléa geral consti- cedente.
tuinte e legislativa do Imperio do Brazil, approvando
O Sn. RocnA FnANCO :-Sr. pr sidentc : Ainda
o parecer da comIJ?issão. de l eg isl~ção, sobre o re- que a singularidade de opinião foi sempre olhada
querimente de Jose da Silva Pe!e11~a mestre e dono com odiosidade, nem por isso deixarei de emitir
da escuna Catharina . e seu rrmao praticante da com liberdade a minha, embora á outros pareça
mesma, no qual se queixão de estarem prozos sem que abraço a nuvem pela deosa. Segundo o qu e
culpa formada ha mais de seis mezes na fortaleza alcanço, esta assembléa exerce func ções de consde Santos, mettidos no calabouço cGm os mais da tituinte, e funcções de lr.gislativa ; distinccão ou
equipagem. tendo-se-lhes aprehendido a r eferida divisibilidade esta qu e resulta da distin cêão, ou
escuna, com seus pertences, carga de sal, e dous divisibilidade dos objectos, em que podem "assennegros escravos, e tomado seus papeis: manda re- tar as suas deliberacões .
metter ao governo o referido requerimento para
Assim quando elia delibera sobre assumptos
lhes deferir, fazendo-os soltar se não tiverem destacados da constituição, e que á esta não r espeiculpa, ou admi~tindo - os! no caso d ~ a .terem, tão, deixa de ser constituinte, e se inves te o caraa livramento ou lustificaçao, perante as JUsl!ças da cter de legislativa. Ora pelo que toca ás deliberavilla de Santos ou desta côrte, para serem alliviados ções das assernbléas legislativas quem ignora que
se forem innocentes, ou punidos sendo culpados. os publicistas, senão todos, a maior parte delles
O que V. Ex . levará ao conhecimento de S. M. Im- as fazem dependentes da sancção real? Que moperial.-Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa, tivo ha pois para que neguemos ao Imperante a
em 28 de Julho de 1823.-Jlfanoel José de Souza sancção daquellas medidas, ou deliberações, que
dimanarem desta assembléa qnatenus legislativa?
.França.
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Não posso admittir distincção de fórmas, onde a
materia é a mesma, e uma mesma a autoridade
deliberante ; nem algum dos illusttes membros,
que opinão o contrario, me fez ainda ver a razão
de differença entre esta assembléa emquanto legislativa, e as outras de igual caracter.
Disse um, é verdade, na sessão antecedente
que não nos devíamos aventurar á conceder hoj e
o que a constituição amanhã talvez haja de negar_; roas porqu~ havemos nós de negar o que é
mais de prcsumll' que ella venha á conceder ?
Não foi essa· a linha de conducta desta augusta
assembléa sobre a recente questã o dos novos ministros de estado, em cuja nomeação conveio pela
razão muitas vezes r epetida de não haver alguma
lei que o prohibisse? Depois disto, Sr. presidente,
ha certas attribuições, ou predicados, qu e são
immanentes, e como caracteristicos das diversas
fórmas de go vernos.
Na monarchia absoluta o poder de legislar
reside no monarcha; nos governos democraticos
esse poder é do povo; nos mixtos, como me afüguro o nosso, por isso que participa de um e de
outro , de tal sorte deve perten cer para o povo
que nelle não deixe de ter parte o poder moderador, e es ta parte não sei que possa ser outra
senão a sancção : A mesma denominação de govemo mixto está denotando a collaboração dos
dous poderes.
Por ultimo, se me não é estranhavel argumentar
com um exemplo, qu e nos toca de mais perto,
a nacão portugueza donde derivamos, e cujos
usos, · e costumes forão até agora nossos, quando
e tratava de constituir em nação livre não recuso u ao seu primeiro moaarcha que tivesse parte
nas suas leis primordiaes, não obstante ser outra
a natureza do seu governo .
Outra vez nas Cortes de Coimbra quando em
1385 confirmava em rei o mestre de aviz, sabemos pela histori a que este recusou a sua sancção
a um dos artigos das mesmas Cortes , porque decretarão qu e elle daria parte á nacão lo ao que
houvesse de tomar mulher .
•
"
Estas são em summa as razões qu e me movem á
votar contra o 3° artigo do proj ecto de lei, e que ao
poder moderador se na.o denegue a sancção das
deliberacões, so bre que esta assembléa accordru·
emquanto legislativa.
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nella não se achavão concentrados todos os poderes soberanos.
A soberania reside na nação sómente, ella consiste na reunião de todos os poderes, a nacão não
delega senão o exer.cicio delles ; ella não nos delego11 o exercício de todos, concedeu-nos simplesmente o exercício do poder legislativo com a commissão soberana e e:x:traordinaria de formarmos
a constituição do imperio do Brazil ; e os poderes
q~e rec_ebemos por esta ~xt:aordinaria commissão
nao forao absolutos e ilhmitados, forão çoarctados e restrictos á fórma de governo que já te1!.IDS e qu e nos dê"Vê Sêrvir
de base para a
constituição. 3. 0 Que tirando-se ao Imperador a autoridade de sanccionar as leis regulamentares ou
administrativas que fizermos, (pois destas e não
da constituição é que tratamos aqui) excedemos os
nossos_ poderes, alteramos infallivelmente a fórma
âo governo monarêhico constitucional, qu e a nacão
0 m decretado e que nos deu por base que nós não
podemos mudar.
Em prova desta asserção, rigorosamente deduzida dos prin cípios, que estabeleci e demonstrei,
procedi a uma breve analyse . das diversas fórmas
de governos, assim simples como mixtos, e pelo
particular exame de gradua ção da influencia do
chefe da nação no corpo legislativo dos governos
representativos, mostrei que a caracteristica propria, que distingue o governo monarchico constitucional dos mais governos mixtos consistia no poder inherente ao monarcha de contrabalançar as
resoluções do poder legislativo ; de maneira que,
tirada esta influencia, que é tão essencial a esta
fórma de governo, que qualifica, e fixa a sua natureza, elle deixará de ser monarchico, e se traasformará em uma verdadeira republica, aristocratica
ou democratica, ou finalmente mixta pela combinacão de ambas. estas fórm~s.
.
.
Pro cur~1 a ongem desta mfluenc1a. e a encontrei
na necess:dad~ de um Q.Q_der vigil~nt~ e rn_ederador
nos governos represe?tat1vos . Mõstre1 que este poder , que, como atalaia da liberdade e direitos dos
povos, ins eccion'!. e contrabalança to?os os mais
aderes, .pJ!.ra que se contenhão nos limites marca os por sua mesma natureza, e não se tornem
d-amnosos á nação, não fôra desconhecido dos mais
sabias legisladores da antiguidade : Que nas republicas elle devia estar se parado do chefe da nação ;
mas que nas monarchias constitucionaes era delle
O Sn. VERGUEIRO :-(Não se entendeu o tachigra- iaseparavel, para o conservar na alta preem inenpho .)
eia, em que estafórma de governo necessariamente
o colloca.
O SR. CARNEIRO DE CAMPOS :-Na segunda disForão estes os principias que desenvolvi na secussão deste proj ecto de lei, eu combati o seu 3° gunda discussão, e que ainda hoje me convencem
artigo, como contrario aos prin~ipios elementares da falta de poder que temos para tirar ao Imperado governo que nos rege; contmuarei a comba- dor a sanccão das leis administrativas ou r egulate-lo, sem que seja preciso mais do que faz er um mentares qÚe fizermos n esta assembléa .
.summario do meu primeiro discurso, e mostrar
Com efTeito se a sancção ou a iIJgerencia, que
que os argumentos nelle expe ndidos subsistem deve ter o monarcha nas decisões do poder legisla-·1
ainda com toda a sua força.
tiva, lhe é tão inherente e essencial, que sem e!la
Eu demonstrei primeiro que n ós não vinhamas de monarcha passa a ser um doge, uin archonte ou
fazer a constituição de uma naçãõ nova, qu e não consul, e ·o governo a que preside se transforma em
tivesse ainda decretado a fórma de governg, por uma republica, nós certamente excederemos os
que c1ueria ser regida : Pois antes da nossa ins- poder es que nos delego u a nação, sabiremos da
tallação, o Brazil no exercício immediato da sobe- orbita que ella nos descreveu, se decretarmos
rania nacional havia já adoptado por unanime de- este 3° artigo .
A nação depois de abolido o antigo governo, e a
- liberação e vontade o governo monarchico constitucional. 2. 0 Qu e n estes termos não podiamos con- sugeicao em que estavamas a Portugal, proclamou
siderar esta augusta assembléa revestida da pleni- immedia:tamente a monarchia constitucional ; nós
tude do exer cicio da soberania nacional, pois jmamos mantel-a ; não podemos!consequentemente
33
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tomar resolucão que altere ou se opponha á esta vemo, que os povos tenhão abraçado, como a mais
fórma de gÔverno, já decretada pela soberania propria ás suas conveniencias e felicidade, não
tenha certas attribuições e qualidades, que lhe são
nacional.
En não reproduzi estes principios, senão para tão intimamemte ligadas, que despojada dellas,
os pôr á face dos argumentos com que se pre- ainda subsista a mesma e determinada fórma de
te nde combatel-os. Eu já respondi aos arg umentos governo.
Se estas qualidades e attribuiçõos determinão a
deduzidos dos poderes constituintes desta assembléa, e de não se achar ainda estabelecida pela natureza desta ou d'aquella instiluicão, como he
constituição a formula, com que se hão de sanccio- possivel que dellas se prescinda e 11âo se reputem
essenciaes? Eu demonstrei que a monarchia consnar as leis.
1
Mostrei que o ser a assembléa constituinte não titucional so distin guia das mais fórmas de goverdispensava da necessidade do poder .''i~ilante ; nos r epresentativos pela influencia que o monarcha
referi o exemplo da assembléa constiltunte de tem no poder legislativo em gráo tal, que J)15de
França, exemplo que tem toda a força, por ~er co ntrabalançar a sua acção ; seria pois proci o que
aquella assembléa composta de homens, que nrn- o illustre deputado mostrasse, que tirada essa attriguem lhe tem disputado muita sabedoria e o mais buição ao monarcha, ainda podia realmente subsistir o governo monarchico con tilucional,
exaltado liberalismo .
Sei muito bem qu ha1'endo uma constituição,
Quanto a não achar-se ainda determinada a fórrua da sanccão; eu já disse a maueira com que só ella é. q~ie marca as altribui çõcs dos poderes e
deviamos proceder, e até agora não e indicou os eus ltm1te ; mas tambem sei que dada a fórma
inconveniente que nisso houvesse; o unico que do governo, della se podem deduzir, independentes
com apparente fundamento se poderia allegar de da constituição, todas as attribuições essenciacs aos
serem estas leis urgentes, perde mesmo a força poderes que formão o governo. Soi mais que a
apparente, se reflectirmos que nós não as decla- fórma do goYerno he a primeira base de uma consramos urgentes, senão para cuidarmos de as fazer tituição: e que a autoridade constituinte, tomando
já, empregando o tempo em que esperamos pelo o goYerno que ha de constituir, como um principio
projecto de constituição, que está organisando a fundamental delle deve deduzir a attribuicõe escommissão; islo é entendemos que convinha fa- senciaes dos poderes, como consequencias necessazerem-se estas leis, e que as fizessemos já para não rias que dimanão da natureza do mesmo governo.
estarmos ociosos ; mas não as reputamos de tal Se as não declarar todas, a sua obra será manca, e
urgencia, que devessem quanto antes ser execu- se marcar algumas que não harmonisem com o governo adoptado, formará o mon tro Horaciano. Pelo
tadas.
Portanto não ha incom·eniente em as concluir que não é preciso que tenhamos a constituição
e reservai-as, para serem apresentadas ao Impe- para virmos no conhecimento que certas attribuirador, depois de jurada a constituição, a qual ha ções essencialmente competem ao supremo chefe
de infallivelmente determinar a maneira de serem da monarchia constitucional e que outras implicão
sanccionadas, e a formula com que devem ser pu- com esta fórma de governo . Se o argumento do
illustre deputado valesse, tambem não poderiamo
blicadas.
Deste modo, que me parece o mais acertado, reconhecer as atlribuições essenciaes que competem
fica ociosa esta lei de formulario interino, e o que á esta assembléa como poder legislativo, porque
é muito apreciavel, e evitão conflictos e contesta- ainda não existe a constituição que as ha de marcões entre os poderes legislativos e executivo, que car.
:Ôão podem deixar de ser mui nocivas á causa puOutro illustre membro parece querer prevenir
esta illação, fazendo residir nesta assembléa como
blica.
Porquanto se esta assembléa decretar este pro- constituinte o exercício pleno da soberania naciol jecto de lei, porque entende que póde fazer leis nal. Se o illuslrc deputado, a quem me refiro, ensem a ~ancção do chefe da nação, lambem este tende pelo exercicio pleno da soberania, a concentalvez se persuada que as não deve mandar execu- tração dos podere , engana-se certamente. Eu já
tar, sem as ter antes sanccionado, porque se con- demonstrei que nós não tinhamos senão o poder
siderará esbulhado de um direito inherente á sua legislativo com a commissão extraordinaria de forsuprema dignidade de monarcba ; direito que sen- marmos a constituição do imperio ; os mais poderes
do-lhe conferido, não para ornamento e esplendor não nos podião ser delegados, estando já distribuido throno, mas como uma garantia nacional, o dos e depositados pela nação em outras mãos, muito
constitue na estricta obrigação de o zelar e defen- tempo antes da nossa reunião e installação. ós
der. E neste letigio quem será o juiz?
mesmos temos muitas vezes reconhecido, que não
Outros mais argumentos se oppozerão ao meu possuímos a concentracão de todos os poderes rediscurso no progresso da discussão, delles referirei cusando tomar conhecimento de materias proprias
os mais notaveis, pois que todos forão produzidos d.o poder executivo ou judicial, porque bem advercom tal generalidade, que tomarão uma direcção t~dos estamos de que não nos foi delegado o exertão paralelI.1 aos princípios que estabeleci que era c1c10 destes poderes. Esta decantada idéa da conimpossível que os tocassem.
centração dos poderes soberano3, nasce de outra
Um illustre deputado affirmou que não era igualmente erronea de residir a soberania na assemessencial nas monarchias constilucionaes ter o bléa, quando aliás es la é inalienavel e inseparavel
monarcha o direito de sancção ; porque segundo da nação, que verdadeiramente é a soberana. Se
o seu parecer-nada é essencial nestas materi:as, todavia chamamos a esta assembléa soberana, não
tudo pi:ocede dos interesses dos povos, e da conve- é certamente porque nella resida a soberania. mas
niencia que elles achão em taes e taes instituições porque exerce um poder soberano, como o de legis-Convenho em que todas as instituições devem lar e de formar a constituição; no mesmo sentido
ter por objecto o interesse e conveniencia dos povos se dá ao monarcha o titulo do soberano, porque
porém ninguem dirá que qualquer fórma de go- tambem exerce poderes soberanos, e tem de mais
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a mais a primeira e suprema dignidade na jerarquia ser ist9 a causa de immensos males entregando-se
política .
nas maos do monarcha um poder de tão grave inO SR. ANDRAD A MACHADO : - ( O tachigrapho fluencia nos destinos dos povos.
Não me covencem tambem os argumentos q ue se
João Caetano declarou que o orador fôra ao principio tão rap ido que o não podera alcançar. ) .. ... . produzirão ·relativos á Hollanda, Veneza e Lacede.... ..... Nada prova para mim o exemplo da França ~onia p~rque se apontão nações já constituídas, e
allegado pelo n obre deputado . Eu confesso as luzes nao se diz o que ellas fizerão em estado de organidos srs. fran cezes, mas não sõuceg.o · imitador de ~ação quando fundarão as suas primitivas leis; e por
exemplos alheios ; deu-me a providencia uma razão isso taes exemplos não podem servir para o caso
e a experiencia tambem me não é d'e todo inutil; presente. Quanto a dizer-se que nós somos procuportamo não é só mente porque assim fizerão ho- radores da nação, e que não podemos exceder as
mens que se dizem sabios, que eu julgo que de- forças da procuração ; eu creio poder tirar d' aqui
vemos praticar o mesmo. Demais os francezes virão um a~gum~nto em meu favor, porquanto nas proque era perigoso ap resentar sem alguma co usa do curaço es dao-se todos os poderes que são n ecessarios
antigo as novas institui ções, e julgárào que uma para o procurador tratar do s direitos do constituinte
vez que apparecesse o nome do rei os povos se su- e é precisamente o que fez a nacão.
geitarião de melhor vontade; foi pois uma razão . A nação deu-nos os poderes iiastantes e necessapolítica para que pegasse e produzisse melhor a nos para tratarmos de seus direitos e da sua felici·planta exotica das inn ovações filantropicas, e não d~~e _(apoiado apoiado , ; ) as leis que fazemos são
porque se entendesse que os verdadeiros principias dmg1das, segundo entendemos, a beneficio da nacão
ass im o c nsinavão. Tambem o nobre deputado ar- que nos delego u se us poderes; e se nós desempeg umentou com o que se praticou em Portugal, di- nhamos bem ou mal a confiança que teve em nós
zendo que se alli se não dera a sanccão ao monarcha quando nos deu o exercicio de um poder soberano
fdra pela ause ncia delle, achandÔ-se o reino em ou quando formou esta assembléa soberana (o que
orphandade, em cuj o caso felizmente nos não acba- questão de nome) ella o dirá porque a. ella só pervamos; sobre isto eu perguntaria sóment,e se em tence a decisão, e a mais ninguem. Chamo- lhe
Portugal não estava uma regencia com o poder exe- qu estão de nome porque dizer - se soberana ou que
cutivo, e se não podia essa .regencia fazer esse si- exe rcita poder soberano é a mes ma cousa , visto que
mulacro da sancção ; não foi pois a orphandade tem quanto basta para fazer tudo.
Quando se apresentou este projecto, eu julguei
quem determinou as Côrtes a negar a sancção ao
rei, mas o co nhecimento das verdadeiras razões s~.. pres iden~e . que até não houvesse discussão, po{·
nao haver nmguem que se lhe oppuzesse: tão certo
para assim praticarem .
es tou da opinião geral!
O Sn. :.'lloNrnsum: - ( ão se entendeu o tachi- . ~pezar de que os povos do Brasil com quem tenho
grapho).
v1vtdo ou conversado sejão ainda pouco versados
O Sn . CAn11Emo DA Cu ' HA: - Sr. Presiden te : em P?liti.ca, e .não haja delles um só que duvide da
Eu não me far ei cargo de fallar de todas as doutri- cons t1tuc10 nahdade do Imperador, todavia ning.uem l
nas que tem sido aqui expendidas pelos nob res preo- achei _de op_iniã~ qu~ se l he concedesse semelhante
pinantes ; vou limitar-me a algumas reflexões. Nós s~~cçao. Nao sei se 1StCJ?uccede_por s~r _esta a opisabemos, e todos os que tem lido a historia sabem, mao do tempo; mas vejo que e a op1mão de um
as scenas deplora veis que vio a França ... .. tendo povo livre que tem desenvolvido em pouco tempo
dentro em seu seio elementos oppostos, foi-lhe ne- mui bon s princípios de liberdade ...
Por ultimo, Sr. presidente até acho intempestivo
ces ario, apezar da propagação das luzes, quando
quiz formar as suas novas leis, co nceder a sanccão que se trate esta materia em uma assembléa consao monarcha pelos motivos que mui bem mostrou tituinte.
Feitas est as reflexões que me suggerem os fracos
o Sr. Andrada Machado; mas que fizerão com isto?
Bem desgraçado dom foi esse que co ncederão ao conhecimentos que tenho sobre esta materia não
infeliz Luiz XVI! Foi dom que finalmente ·o levou posso deixar de :v?tar a favor do artigo que eu'julgo
ao cadafalso. Sem essa prerogativa elle se não teria n ecessano e poht1co que se adopte; nem deixaria
opposto á lei sobre os bens dos emigrados o que de votar assim ainda que eu visse (o que certamente
lhe fez perder a co nfi anca da nação e accendeu a n ~_o succede) que seguia a assembléa inteira 11 opiluta dos partidos até ás ultimas desgraças . Digo por mao contrana.
isso, Sr. Presidente, que o exemplo que se trouxe
O Sn. RIBEIRO DE ANDRADA: - Sr. presidente:
n ão tem applicação alguma ao es tado em que nos Pondo de parte a questão sobre a sanccão que ao
achamos ... fat não duvido n ada da co ns tituciona- meu vêr, é estranha á materia de que agora t~·atamos
lidade do nosso monarcha; vejo comtudo que dan- simplesmente tratarei do art. 3. 0 para sustentar ~
do- se-lhe esta sancçào póde acontecer que alguns minha emenda suppressiva . Eu pedi a suppressão
dos hom ens que elle chamar para junto de si lhe do 3. 0 art., porque julguei a sua doutrina extempodigão . - Senh or! Esta lei é perigosa e funesta, e ranea.
destructiva das cc prerogativas de Vossa Magestade
Pedi a suppressão do 3. 0 art., por~ue vi apparecer
e por isso não deve san ccional- a-» e póde o nesta assembléa, uma questão divf~ivel em muitas
monarcha seguir es te co nselho ; ora o povo que tem outras, que são-se o monarcha deverá ou não ter
os olhos na assembléa e que julga ter escolhido ho- sanccão.-Se deve ter sanccão nas leis constituciomens para fozer a sua felicidade, se visse que o ríães:- se deVe fer sancção nas leis regulamentares .
monarcha se oppunha a uma lei que elle esperava - Eu disse que esta questão era fóra de tempo, porremediaria alguns de seus males, quem sabe a qu e qu e, nós unicamente do que estamos tratando, é do
formulario , pelo qual se publicão as leis; e a outra
excessos chegari a !
Ha portanto perigo em se lhe conceder es ta questão deve r eservar-se para quando se tratar
·
sancção qu ando tratamos de nos constituir; e ett dessa materia.
Disse um illustre deputado, que as leis n enhum
temo que julgando-se fazer um bem á nação não vá
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limite punhão á autoridade da assembléa ; é por
isso mesmo, que peço a suppressão; porque, se não
ha limite posto á autoridade da assembléa, se a
assembléa tem todo o poder de legislar, para que
debatemos agora uma questão inteiramente heterogenea á materia que se está tratando? Porque razão
ha•le a assembléa precipitar-se em sua decisão.?
Responde-se a isto-é porque o monarcha talvez não
queira sanccionar. - Sr. presidente: No tempo
oppo_rtuno a assembléa tomará em consideração, se
as leis feitas na assembléa exlraord'inaria, devem
ser sanccionadas pelo monarcha; então obraremos
não precipitadamente, mas com aquella prudencia
e sabedoria, que deve caracterisar as deliberacões
da assembléa. r. presidente: nas relacões individuaes, a franqueza é mui louvavel; nias aqui é
conveniente extrema circumspeccão; e até uma certa
reserva é muitas vezes indi pensável nas as embl ·a
deliberantes. Devemos obrar de modo que o mundo
inteiro diga. enhum pa so houve. antecipado da
parte da assembléa: firme nos principio de conducta que adaptou, só tratou das questões que tinhão
relacão immediata com os eus necessarios trabalhos·; e por isso só no tempo competente, quando
foi obrigada por eus deveres é qu e tratou da materia da sancção, e declarou se ella pertence ou não
ao monarcha. He assim que podemos fazer conhecer que procedemos com .abedoria, como é proprio
desta assembléa ....
Demais, Sr. presidente, em toda as reformas de
governos ba certa ingerencia directa ou indirecta
das mais nações; e poderia parecor aos olhos d' algumas, q~e rein'!..va uma especie de ciume, entre a
assemblea e o monarcha, quando semelhante ciume
não existe. Marchemos- sempre coherentes com a
verdade, para que se não presuma o que não ha, ó
por duvidarmos de materias ante do tempo proprio
de as debater. Saiba a Europa inteira, que de mãos
dadas com o nosso monarcha, trabalhamos para lcvan tar o edificio, que deve ser a base da felicidade
dos brasileiros, e que de nenhum modo I>rocedemo
por principio de rivalidade. Insi to pois em que e
supprima o art. 3. 0 , que não póde ter lugar algum
neste projecto de lei.
· O SR. l\fo:-<TESUMA : aiba a Europa, que a
assembléa-traballia de commum accórdo com o Imperante. - São as proprias palavras de que usou o
illustre preopinante; mas dellas deduso o contrario
d'aquillo que lhe tenho ouvido. r. pre idente: a
assembléa, marcha firme e constante, porque no
projecto de lei que deve marcar a maneira de promulgar as leis, diz: (lêu o art. ) e a assembléa não
fosse franca, se a assembléa não fosse fLrme, de certo
não sustentaria um artigo destes; e longe de dizer
os seus sentimentos, ardilosa os esconderia ; conducta a meu vêr sempre penosa, e sempre arriscada.
(Apoiado, apoiado).

A.assembléa pelo contrario, obra com franqueza,
e ate parece, que cada um de seus membros, expressa os sel\5 sentimentos, com o coracão na mão.
A Eurupa Sr. presidente, não desconfi.ará de certo
do estado do Brasil, porque vê o art. 3.0 do proj ecto,
que marca a fórma de promulgar as leis; bem pelo
contrario ella desconfiaria do estado do Brasil, e
fosse outro o caminho que segui se esta a sembléa.
E' injllrioso ás nacões estrangeiras e á nossa nação, o dizer-se que ·não se falia com a franqueza e
seguranca do homem de bem ; e não tenho duvida
~m deciarar que todas as razões expendidas pelo
i 1llustre deputado, o Sr. Martim Francisco, e que

nenhuma força tem, só forão por lle offerccidas na
absoluta de melhores para sustentar a sua opi-

f~Ha
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O Sn:

Eu levanto-me para combater
que ouvi ennnc~ar a um illustre preopinante. Principiou elle
dizendo: que nenhum membro desta assembléa se
pode_rá pers~adir de que ella é soberana, posto que
se nao duvida que a mesma exercita um poder
soberano.
Isto ha mister de um esclarecimento: o motivo
porque tem grassado infelizmente contra a liberdade dos povo tantas doutrinas polilicas absurdas
provém de e não definirem b m os termo acco~
m~dando-~e-lhes a principio ignificações 'vaga ,
e_mdetermmada , que ao d~p.ois e torcem e applicao a bel-prazer ~os pr,eJmzos, o prcocupaçõe
vul.~ar~ do dospot1smo. Eu entendo por obcrania
o ctir.01t~ que te m uma nação qualquer de e
con lltmr, e mudar a ua constituicão como e
quando lhe convier.
• '
'
E' pois soberania um termo proprio da cicn ia
do ~over?o. que signi.fica faculdade, virtude, poder,
emíim direito exclusivo que tem os indivíduos de
uma nação conectivamente considerados de e tnbelecerem a fórmu do governo, com que convencionão de ser regidos.
E ~inda que tambem igniflque por ventura a
relaç~o, .lugar de ordem 1 primasia, preemincncia e
supcnoridade que guaraa ~ ch.efe da n~ção a rc pe!lo dos seus subditos, nao o nesta s1gnificacão
que cumpre tomar o t rmo quando tratamo ·da
acção dos direi tos políticos: pelo que tão absurdo
vem a ser chamar-se éÍ a. embléa soberana em razão
de ordem ou jerarchia como chamar soberano 0
c~e~e da nação em razão de direito político de constituir.
O chefe da nação é pois denominado oberano
porque. a nac~o o collocou no mai alto po lo da
Jerarchia po~1t1ca : a a sembléa é soberana, em
quanto reumda repre enta a nacão e exercita um
direilo politíco exclusi1ro, que ó ·ell~ t m mas não
póde por i me mo exercitar.
'
Como em metaphisica ~o:ém e ganha sempre
enredando o assumpto, servuao- e o máos politicos
da h~mo.nya do term~ para onfundir a diffcrença
dos s1gmficado , e as 1m llzerão attributo da realeza
o que emprc Idra direito exclusivo da nacilo : e
como se o mesmo fdra r obcrano cm rázão do
o:d~m ou po to de j~ra.rchia politica, que exercitar
d!fe1tos de rnber~ma malienavei , ou insoparavei
da mas a da n~çao a quem compct m; houvcrõ.o
por absurda, e lmguagem ofTen iva de pio ouvidos
dar-se a uma as embléa constituinte o titulo de
soberana e até desconhecerão a oberania da nação.
~u to~avi~ não tenho e crupulo disso. A Yerdade1ra sc~encia do governo é agora que principia a
ser cullivada entre nós; convém pois definir bem
e distinguir as idéas; para arredarmos de nós ~
erro, e a confusão. Quando dizemos quo uma ass~m~léa é soberan.a, queremos dizer que exercita o
d1re!lo da ~oberarua .da nação, o direito primitivo
da convençao da sociedades o direito de constituir
salvos certo~ p~inc pios : quando dizemos que o
chefe da ?acao e sobera~o, não significamos nisso
~ mesma 1déa : é outra coisa o que queremos dizer;
isto é, que é o superior de todos os individuos
dessa nação collocado por elles no mais alto posto
FRANÇA: -

ª. doutrma d~ algumas proposições
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da jerarchia civil: o termo soberano pois é homonymo ; e não cumpre que a sua identidade identifique entre nós os diversos significados, como succede
entre esses máos politicos da escola do despotismo,
que querem julgar das causas pelos signaes, em
lugar de avaliar os signaes pela realidade das causas
que elles representão.
Ouvi dizer ao illustre preopinante talvez preocupado pela doutrina destes publicistas, que soberania
não está na nacão: e mais que esta nos não deu o
direito de legislar. (Aqui interrompeu o orador, o
Sr. Carneiro de Campos, dizendo, eu não disse tal I
e o orador proseguio.J Ouviria eu mal; mas vou
seguindo os apontamentos que tomei do discurso
do illustre preopinante.
Qu e a soberania, ou direito constitutivo reside
na nação, é principio que não soffre duvida, e os
publicistas da opiniao contraria lab orão no equivoco
que tenho apontado: já que nós estamos autorisados
por nossos constituintes para legislar, nem só o
provarei a priori, porque tal foi a intenção do povo
quando explicitamente nos nomeou para um congresso, ou assembléa constituinte e legislativa;
como a posteriori, e pela razão de congruencia,
pois a constituição nada mais é do que um systema
de principios geraes de direito convencional, que
não podem ser observados senão mediante as leis
regulamentares que são a norma de se elles applicarem aos casos praticas: e não poderiamos ser
commissionados de fazer uma constituicão, sendo
aliãs inhibidos de lhes fazer as leis, de qu·e depende
a sua. conveniente pratica. (Tornou outra vez a
interromper o orador o Sr. Carneiro de Campos
dizendo- E' absolutamente inutil que o illustre
preopinante continue corn isto; porque eu tal não
disse; seria preciso estar louco para o d·i::er - e o
orador continuou.) Disse mais o illustre preo pinante
-nós não somos uma nação nova- isto tambem
necessita de ser esclarecido.
Se por nação nova se entende aquella que se compõe de hordas de homens selvagens, que sahidos dos
bosques se unem para formar uma e unica familia,
ou sociedade política, de certo não somos nós nacão
nova nesse sentido: mas se acaso se entende isso,
como cumpre entender, de uma nação que quebrando todos os vínculos sociaes de• direito publico
que a ligavão, enceta a carreira de uma nova con'venção de um novo systema de governo, então digo
eu que não só somos nação nova, senão muito nova,
o velho direito publico dessa outra nacão, com
que per seculos pf\rmanecemos ligados desappareceu
ao golpe da revolução pela qual proclamamos a
nossa independencia; e não devemos ora caminhar
com passo retrogrado para velhas instituições, que
mal cazão com os principios do novo governo do
nosso paiz a que pretendemos dar conveniente
fórma, pela idéa archetypa do primitivo direito das
nações, na infancia das sociedades políticas.
Se na pratica nos desviamo'> alguma vez do rigor
desta lei natural, é porque imperiosas circumstancias nos forção ao desvio dos princípios; consultamos mais então as hypotheses da conveniencia
geral, do que a maxima exactidão do raciocínio ;
mas não devem as excepções occasionaes fazer
escala de regra em todas as nossas deliberacões,
prevenindo-nos com a pratica a hypothese dê um
direito constitucional que ainda não estabelecemos .
Argumentou o illustre preopinante com o exemplo
da assembléa da França no principio da revolução
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daquelle paiz: mas que disparidade se não dá entre
a sua, e a nossa regenera cão ....
Por ventura revestimos nós a condicão dos estados g~raes .da França convocados por LÚiz XVI, pelo
p~o~no rei . dos francezes segundo o preexistente
direito publico da mesma nacão? ...
Nlio certamente. Que havÍão pois fazer os rnem bros da assembléa nacion~l da França depois que
em uma só camara se reumrão com esta denominação os seus estados geraes?
Seguir ã risca as leis do paiz, o seu direito publico estabelecido, emquanto por uma assembléa
constituinte não fosse revogado. Não cumpre pois
argumentar com o que fizerão os francezes nas suas
circumstancias : mas com o que farião se esti verão
nas nossas.
As suas leis dependião da sanccão r eal porque
esse era o direito publico, ou constitucional da nação : os francezes forão pois coherentes ne$Sa partP.
de fazerem as suas· leis dependentes da sanccão
real, assim como nós o somos agora em declararmos
as nossas independentes da mesma sancção ; em
quanto na constituicão se não marcar, e estabelecer
essa dependencia; que bem póde ser se admitta,
mas que por ora não está admittida. Voto portanto
pela doutrina do artigo do proj ecto.
.o si:. FlENRIQJ!ES DE REZENDE: - Na segunda
d!scus.sao eu f_allei contra a supressão proposta deste
3° artigo, e disse as razões que me fundamentavão
a isso ; e não tinha tencão de follar mais. Todavia
as razõ ~s que agora p·roduzio o nobre autor i:la
emenda suppressiva excitarão em mim idéas, que
eu não posso deixar de emittir.
. D!sse o illustr_e deputado que um povo tem de
direrto o poder mcontestavel de constituir-se, mas
que de facto o não tem; porque os governos das
nações visinhas querem ingerir-se em as novas
instituições; e tr.Quxe por aresto os soberanos da
Europa. E' sobre isto que vou foliar Sr. presidente!
Nós estamos em circumstancias muito diversas:
eu quizera que se declarasse ao mundo inteiro, que
nós não fazemos, nem podemos fazer parte do systema europeu. O rasil er~nce todo, e deve per_!:.encer 20 systema Amencano: nenhumas pretenções
podem, nem devem ter em nossas instituicões esses
g_overnos da Euro_Q,.a.
•
Eu explicarei a-s minhas id~as para que as minha s
pala"._ras não sejão torcidas. As nações da Europa
formao um systema ã parte: o seu direito publico
dá azo a que os governos se queirão ingerir nas
instituições dos seus visinhos, porque taes serão
ellas, que possão contagiar os outros (dizem elles)
que são interessados em qne essas instituicões sejão
calcadas sobre certas bases ; e dahi nascein as brigas e as aggressões . Mas nós estamos mui fóra do
alcanr:e dessas pretenções ; nós teremos com esses
governos outras relações, nenhuma porém que lhes
dê direito a ingerir-se em nossas instituições.
'
Eu não fallo no que toca .fL moryirclúa, porque
esse é o governo, que tem adoptado, e continuará
a adoptar o Brasil; mas esta monarchia serãfunda mentada em alicerces proprios do nosso terreno,e
não sobre as mesmas_ in~tituições do sys~ema eurj)peu, porque a expenencia nos mostrara que essas
pl~ntas exotioas não pódem prosperar em nõssos
chmas .
-Portanto aquelles governos não ·pódem ser rasão
para supprimir-se este artigo 3° eu quizera antes
0
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que elle levasse comsigo todas as razões, que aqui
se tem allegado a favor delle. Para mim ~ i i;icont~s 
tavel que os decretos da assembléa constiturnte nao
dependem das ancção imperial, por todas as raz~es
que~ aqui _se tem expendid?: mas estas ma.terias
politicas sao novas para mun, e abaixo d_e mim ~a
ainda muita gente, para quem ellas são amda mais
novas : é para instrucção dess!l gente _que, esse arti rro deve ir expresso no proJ ecLo: nao e para o
I 1~perador, porque elle conhece perfeitamenle a
verdade desta doutrina: não é para os soberanos da
Europa, porque além de que elles a de.vem lambem
saber nós a demais estamos ao abngo das suas
prete~ções: é para aquelles que eu tenh~ ouvi.do, e
lido, que clamão -va ll~a-n os a sancção 1mrenalé para elles, que deve ir este artigo como mstruccão ; e prouvera a Deus, que elle podesse levar
.
_
êomsigo as razões 1
1 Quem nos diz Sr. presidente, que alguns nao
quererão metter em cabeça ao Imperador, que elle
póde não sancionar 1
Estou bem convencido que elle será inabalavel
a taes sugestões; mas para poupar-lhe os .e trabalho, é que de~'e ir claramente este artigo . ~as
iegislaturas ordmarias elle deve, e ha de ~er o direito
de sancção ; mas_ agora voto pelo artigo, e voto
contra a suppressao .
O SR. MAIA: - Eu lambem sou de parecer que
o artigo é expontaneo; e melhor seria par~ eYitar
desconfiancas que se reservasse esta matena para
quando se.legislasse propri.ament_e sobre el!a; m~s
como appareceu, e já tem sido obJecto de d1scussao
não posso convir em que se suppnma. Eu nem e
){{uer me lembro que o Imperador deixasse .Pº~ 1~so
!-0.e promu1gar as leis ; porém segumdo os pri.nc1p1os
dos que pensão que as das assembléas cous_titumtes
não d ~en d em de sanccão, que para ellas nao temos
q@ entender~11os com· o Imperante,_ J!laS sómente
comanacâo, julgo lambem necess.ano most1~ar aos
povos que conhecemos o seus direitos, qu e n39 n..os
~obardamos quando é preciso sustenta-los e que
nunca recuaremos um passo quando se tratar de os
defen êr. Entendo pois que esta mataria já se não póde
deixar em esquecimento visto ter entrado em discussão ; mas parece-me que o !!~Ligo ficará melhor
com uma emenda que mandarei a mesa
<C EMEi'iDA
cc Os decretos da presente assembléa serão prornulrrados sem dependencia de sancção imperial.O d;putado 111 aia. » - Foi apoiada.
Julgou-se a ma teria discutida; e propoz o Sr. pre·
sidente:
1. 0 Se o artigo se supprimia.-Venceu-se que
não.
2. 0 Se passava com a emenda do Sr. l\faia.-Venceu-se que sini; e julgou-se prejudicada a do Sr. Barão de San to f\_maro.
Entrou em discussão o art. 4° com as respectivas
emendas dos Srs. l\Iuniz Tavares, França, e Carneiro da Cunha. (Veja-se a sessão de 27 de Junho.)
O SR. l\luN1z TAVARES :-Entre as emendas feitas
a este artigo ha uma com o meu nome ; e é do
meu dever declarar que ella não é mais do que
a expressão dos sentimentos da commissão a que
tenho a honra de pertencer; todos os illustres
membros della erão da mesma opinião ; o que

faltava, e eu suppro, ó a declaração daquelles
sentimentos.
O SR. VERGuEmo: - Como desejo que as expressões signifiquem as cousas taes quaes são, parece-me
que devem tirar-se as palavras - queremos e ordedenamos - porque se faz entender por ellas que
existe o que na realidade não ha ; e por isso proponho a seguinte emenda:
« Que se supprimão as palavras - nós queremos e ordenamos.- Vergiieiro ».-Foi apoiada.
O SR. foNTESUMA : - ( Con ta da acta que offerecera tarnbem uma emenda que não fóra apoiada;
mas não existe o original, nem se acha regi trada; e
na acta lambem o Sr. secretario Fernandes Pinheiro não aponta as primeiras palavras della, como
faz fo liando das outras; o que prova que elle mesmo
a nào vio quando escreveu a acta. E' por i so que
não vai neste lu gar transcripta ) .
O SR. ANDRAD.l MACHADO: - Eu não queria que
no projecto se tratasse des la materia porque a constituição podia determinar co usa diver a do que se
estabelecesse agora ; mas .... Quanto á menda do
nobredeputado o Sr. Vergueiro, eujá dis e na !"discussão quando se fallou desta palavra queremos que
ella podia conservar-se apezar da dou trina do art.
3°, porque a lei determina obediencia e obriga a
querer a quem a executa ou observa; e portanto
quando neste ca o o Imperante diz quero diz muito
bem porque elle sempre quer o bem da nação que
~e espera da lei que é a expre ão da vontade
geral. . . Conclúo poi que se não falta á verdade
com a expres ão queremos, qne por is o julgo dever
ser consermda ...
O SR . FRANÇA: - Se o Imperante não tem sancção nas leis da presente legi !atura como suppõe o
proj ecto, e por consequencia não ha acto de vontade legislativa da sua parle, é expres ão ociosa, ou
antes contraria da idéa que significa o dizer-queremos .-A expressão que bem cabe, é dizer-mandamos - porque nella se enuncia o oxercicio de um
poder proprio do Imperante, que é fazer o subdito
obedecerem á lei, ou á voz da vontade geral da
nação emiltida pelo orgão legitimo dos eus representantes ; emquanto outra cou a não determinar
a constituição que se houl'er de fazer.
O SR. CrnNEmo DA CuNnA : - Eu quando pedi
que se supprimisse a palavra queremos foi para que
nin Ufilll _ficasse em duvida se a lei era indepenente de sancção. Pareceu-me que con ervada ella
ficaria alguma cou,a equivoca; que pod eria haver
quem dul'ida se se era ou não sanccionada pelo
Imperante. Não tive outro motivo para pedir a sup pressão.
O SR. VERGUEmo: - ós não fazemos uma lei
porque queremos, mas porque conhecemos que é
necessaria; logo o melhor é apartar de nós toda a
idéa de arbitrio, supprimindo uma palavra que o
indica. Além disto .Q_poder executivo não tem parte
na ordenação do decreto, logo como havemos ae pôr
queremõs e ordena.mos? A assem biéa deve evitar
esta incoherencia, ou antes falsidade. Se a a sembléa adopta o prin cipio que os seus decretos em
quanto constituinte não dependem da sancção do
Imperador, o que faz o poder executivo é só mandar
a execução ; e portanto para ser coherente não
póde conservar taes palavras. Eis aqui as razões
porque requeiro a suppressão dellas.
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Julgou-se a materia discutida, e o Sr. presidente
propoz:
1. o Se o artigo passava tal qual estava redigido.- Venceu-se que não.
2. 0 Se passava a emenda do Sr. Muniz Tavares.
'
- Venceu-se que sim .
3. 0 Se passava o additamento do Sr. França.Passou
4.º Se passava a emendasuppressiva do Sr. Vergueiro, com a qual ficava prejudicada a do Sr. Carneiro da Cunha.- Passou.
5. 0 Se com a reunião de todas as emendas vencidas passava a doutrina do artigo.-Venceu-se
que sim>J.
Perguntou então o Sr. presidente:
l.º So a assembléa julgava finda a 3• discussão.- Venceu-se que sim.
2. 0 Se passava o projecto .-Resolveu que sim.
O Sn. PnESIDENTE declarou que tinha dado a
hora destinada ás indicações.
O Sn . MoNTESUMA: - O estado das nossas relacões com as potencias es trangeiras deve ter muita
Ínfiuencia nas nossas deliberações; e eu já ouvi
dizer a um illustre membro que se tinhão exigido
do governo algumas noticias desta natureza .e que
nada por ora veio . Talvez se esperem mais cucumstancias para se remetter algum trabalho arranjado ; mas como is~o infiue tanto nas nossas reso lucões estou persuadido que o que ha deve ser apresentado sem demora, ou em sessão publica ou em
secreta, como convier, porque ha cousas que não
devem nem podem ser apresen.tadas em _publico; Eu tenho feito sobre este obiecto a segumte
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dicações tenham 2• leitura, e que depois se proponha se é objecto de deliberação ; por tanto isto é
que se deve praticar sempre. Mas aqui umas vezes
seguem esta regra e outras não, de modo que é uma
d~s?rdem. Apenas se propõe uma indicação, principia logo o debate sobre ella, sem se saber se é ou
não objecto que a assembléa tome em consideracão.
Eu não sei de que isto sirva senão de perder terripo.
O SR. PRESIDENTE propoz se a materia era objecto 1
de deliberação .- Venceu-se que não .
i
O SR. MoNTESUMA : - Como eu já consegui o qu·e
queria que era dar a idéa ao governo, ainda que
não vá é o mesmo. Eu tenho um projecto para o!ferecer, vou !e-lo, e depois direi as minhas razões.
« A assembléa geral constituinte e legislativa
do Brasil decreta o seguinte:
« l. 0 Não pagarão dízimos, e os outros direitos
esta belecidos as safras de assucar, e de mais pro ductos da lavoura da._provincia da Bahia, obtidos
nos dous annos de 1822 e 1823, em consequencia
da occupação inimiga feita pelas tropas lusitanas.
« 2. 0 Não pagarão igualmente decima_na fórma
das leis que a tem regulado, a~asas da cida.de da
ahia, cujos proprietarios, animados do verdadeiro
amor da patria, desampararão a cidade, para no
Reconcavo, e inter'i'õrõíquel1a província, se incorporarem aos defensores da patria; b~m que não pe~sem em armas; e isto se entenaerá sómente á
cerca da decima vencida nos dous annos de 1822
e 1823.
« 3. 0 A junta da fazenda publica daqurlla província, entregará as quantias, que houver recebido
deste objecto aos cidadãos, que se mostrarem competente, e plenamente incluidos na disposicão do
presente decreto. Paço da assem biéa, 23 de J ulho de
1823 e segundo da Independencia e do lmperio. Francisco Gê A cayaba Alontesuma JJ.
O MESMO SR. DEPUTADO: - Sr. presidente, que os
llQY.O.S_da J?~ 4.aJ!a,hia merecem toda a consideração desta assembléa, é mnegavel; que tem
soITrido d.amnos e incommodos incalculaveis,
tambem ninguem duviêiã; portanto é quâSiaesnecessario fallar sobre o projecto ..A assembléa, bem
conhece que os proprietarios das casas niio tem recebido a,s rendas dellas, e que portanto não podem
estar sugeitos ao pagamento da decina. Quanto aos
dízimos e mais direitos estabelecidos nas safras do
assucar e outros productos de lavoura, parece-me
que é igualmente necessaria a medida indicada ;
menos que se ache justo que depois de tantos sacrificios devão pagar taes direitos os que perderão seus
fundos, e que padecerão tanto pela oppressão inimiga.
Se lembrar a alguem que deste modo tir.amos os
meios da sustentação da província, eu responderei,
Sr. presidente, que não é com o dizimo das safras nem
com a decima das casas, cujos proprietarios as desampararão para sustentar a regeneração da nossa
patria, que se hão de supprir as despr,zas publicas.
Emfim é dever meu advogara causa da Bahia como
seu deputãcfo, comoum dos representantes da nãÇão,
e'Porqué faj_testemunha ocular das calamidad~s
~quella provinci~proj ecto está submettido á
consideracão da assembléa, ella decidirá. Entretanto reqÚeiro a urgencia, mas que não seja como a '
que teve lugar com outro projecto meu.- Foi
apoiada a urgencia requerida.
.
O SR. SouZA E l\IELLO: - Levanto-me para
0

e<

INDICAÇÃO

« Proponho que se torne a indicar ao governo
apresente em sessão publica ou. secreta, como .convier, o que ha entre elle e os gabmetes estrang01ros,
inclusive o de Portugal, sem que se esperem ulteriores trabalhos. Paco da assembléa, 29 de Julho
de 1823, e segundo da fodependencia e do Imperio .
- O deputado, ilfontesuma J>.
O Sn. FRANCA:- Como nesta assem biéa ha uma
commissão ad· hoc, que ainda não teve exercício,
julgo que deve er remettida a ella a indicação, para
que interponha o seu parecer.
O Sn. MoNTESUMA : -A ma teria é tão simples que
me parece absolutamente ~esnecessari~ o ir á commissão. Que pódc ella dizer? Que sim ; porque
a assem biéa póde exigir do governo tudo o que lhe
fôr necessario, e por isso acho inteiramente superíluo o ir á commissão.
O Sn. ANDRADA l\IAcn.100: - Por bem da ordem,
Sr. presidente veja V. Ex. que se não póde discutir a proposta' sem se saber se é objecto de delihern cão.
O SR. PRESIDENTE propoz se a matcria era objecto
de deliberação, ou se devia ir á commissão ad hoc.
O Sn. ANut\AD.~ l\'1Ac1uno: - Mande-se ó commissão que ella dará o seu parecer, e di!á ~e is_to
tem ou não lugar. Eu bem veio que a ta~ md1caçao
é tão simples que não precisa ser ouvida a commissão, mas vá só para nos livrarmos desta questão.
O Sn. ALENCAR: -Não concordo, porque acho
que em tocla as occasiões devemos seguir o que
manda o regimento. O regimento manda que as in-
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fallar contra a urgencia do projecto de lei do ser indifferente á sorte desgraçada dos povos que
Sr. l\fontesuma, não porque a sua materia tudo sacrificárão pela independencia do Brazil.
não seja muito attendivel, como eu confesso,
O SR. MoNTESUMA:- Pois tudo isso se repula
mas porque me persuado que ha legislação existente por onde se pódem bem remediar ou re- nada!
parar os damnos apontados no projecto : digo que
O Sn . .PRESIDENTE .propoz á votação a urgencia
ha legislacão existente porque, além do alvará de 7 da ma.teria; e. venceu-se que, na fórma do regimende Junho de 1808 que não manda cobrar decima dos to, se 1mpnm1sse para ser debatida.
predios urbanos fechados sem habitadores, temos a
Fez -se depois a 2• leitura da indicacão do Sr. Verord. do liv. 4° tit. 27 sobre as esterilidades, que
manda fazer o competente abatimento, ou alterna- gueiro sobre sesmarias apresentada nºa sessão de 14
tiva sobre taes pagamentos lembrados, quando oc- do corrente.
correm os casos não esperados como exercito de iniResolveu a assembléa que fosse remetlida á commigos. Em consequencia digo que a materia do missão de agricu!Lura ; e que tambem so recommenprojecto do Sç. l\Iqntesuma merece toda a attenção dasse ao governo que reforcasso as ordens anteriorá favor dos honrados habitantes da província da mente dadas a este respeito :
.
Bahia, mas que não é necessaria nova legislação,
O SR. SECRETARIO FRANÇA pediu a palavra para
porque a supracitada lhes deve ser proficua, recorrendo-se ás autoridades locaes que devem crara nti.r ler, na conformidade do que se rosolvêra na sessão
a commodidade dos povos com as leis existentes, de 26 de Julho, a minuta do officio sobre o aLtentamotivo este porque não me parece necessario o pro- do commetti~o pela ~ropa om Porto Alegre ; o como
depois de feita a leitura houvesse quem quizesse
jecto de nova lei .
O SR. ANDRADA MACHADO: - Eu não penso do fallar sobre ella, ficou adiada a decisão.
mesmo modo que pensa o illustre preopinante que
O SR. PRESIDENTE a signou para a ordem do dia:
acabou de fatiar ; mas nem por isso me levanto para 1ºo projecto sobre a confirmacão da legislação actual:
votar a favor da urgencia requerida. Não vejo ne- 2° o projecto da lei marcial. •
cessidade de saltar, por causa deste projecto, os inLevantou-se a sessão ás 2 horas da tarde.-José
terrallos estabelecidos no regimento; não desejo
que nos acostumemos a isto, porque reparo que não Ricardo da Costa Agniar de Andradci, secretario.
ha cousa alguma para qué não se peça esta urgencia .
Por isso voto contra ella; mas não terei duvida de
votar pela urgencia da competencia da materia
RESOLUÇÕES DA ASSEJ\IBLÉA
quando se fizer a segunda leitura.
PARA JOSE 10AQUUI CARNEIRO DE CAMPOS
O SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE: - Tambem acho
que deve entrar em discussão pelo methodo or~llm. e ~xm: Sr. - A as_sembléa geral constidinario .
tumte e legislativa do Impeno do Brazil manda reO SR. FRAl'iÇA : - Não ha duvida, deve passar commendar ao governo o mais partiçular cuidado
pela rotina ordinaria que a lei estabelece, muito sobre a administração do correio, tomando as medimais sendo certo que existem em vigor providencias das que lhe parecerem mais proprias a evitar a viodadas em lei que devem servir para este caso.
lação do segredo das cartas, sempre sagrado nos
O SR. MoNTESUMA: - Sr. presidente, eu só digo governos verda~eiramente livres. O que V. Ex. leque o negocio é mui serio. Ha duas safras e duas vará ao conhecimento de S. 1\1. Imperial.
~cimas vencidas, já se andão fazendo as cobranças,
Deus guarde a V. Ex . Paço da assembléa, em
e obrigando-se pessoas miseraveis q_ue g-astárão o 29 de Julho de 1823. - Manoel José de ou=a
@e tUihão nesta gu-eITã. Isto é uma inj us tiÇ"!I. formal, França.
nêID della a livra a ordenação citada porque não
tem applicação ao presente caso. Sr. presidente, na
PARA CAETANO PI TO DE MIRANDA MONTENEGRO
Cachoeira eu vi pessoas que ficárão reduzidas á ul_tima miseria, e que não ganhavão cinco réis, e por
Illm. e Exm . Sr.-A as embléa geral constiisso considero a ultima crueldade exigir-se de tal tuinte e legislativa do Imperio do Brazil manda
gente o pagamento desses direitos. Eis aqui porque participar ao governo, que achando-se felizmente
pedi a urgencia para ser sem demora discutido.
restaurada a capital da provincia da Bahia e ficanO SR. CARNEIRO DA CUNHA : - Pelas mesmas ra- do por isso sem effeito o decreto de 29 do' ovemzões que apontou o illustre preopinante é que eu bro de 1822, em que se ordenou, que durante a doapoiei a urgencia. A cigade da Bahia tem soffrido minação inimiga, se interpozessem para a casa da
males immensos, e todos os proprietarios de enge- supp~~aç~o desta corte os recur~os judiciaes que
nho tem igualmente padecido, e parece- me que is to d~ve_ri ao 1!1te.rpor-se para a relacao da dita provinmerece a noi5a attenção. ão seráõ dignos da con- vmcia, é mdispensavel em beneficio das partes que
sideração da assembléa povos que sacrificárão for- se expeção as convenientes ordens para que o's sotun~ e vidas a favor da independencia da patria? breditos recursos tomem o~t'.a vez a direcção que se
Será justo que depois de tantas perdas ainda sejão lhes dava, antes daquella lDJusta occupação, O que
V. Ex. levará ao conhecimento de $. M. Impeatormentados com essas cobrancas?
De certo que não . Pois ao menos embaracemos rial.
que sejâo demandados, e novamente por este modo
Deus guarde a V. Ex . Paco da assembléa, em
opprimidos, para pagarem o que não devem, porque 29 de Julho de 1823. - Aiânoel José de Souza
se elles não lucrárão se não tirárão interesse algum, França.
como se pretende que paguem ?
Eis aqui porque votei pela urgencia, não posso
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PRESIDEi'iCIA DO SR. CA~1ARA
Retinidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã, fez-se a chamada, e acharão-se presentes
58, faltando com ca usa motivada, os Srs. Pereira da
Cunha, Bastos, Ferreira Barreto, Accioli, Andrada
e ilva, Carneiro de Campos, Marianno Cavalcanti
Furtado de Mendonça, Teixeira de Gouvêa e Rodri~
g u e~ da Costa ; e sem ella os Srs. Rocha Franco,
Barao da Santo Amaro, Paula e Mello e Carneiro.
O n. PRESIDE TE declarou aberta a sessão, e lida
a acta da antecedente foi approvada com uma pequ na emenda.
O n. ECRETAnJO FnANÇA leu o seguinte 'officio
do ministro dos negocios da guerra:
cc lllm. e Exm. r.-Levei á presenca de . M. o
Imperador o seu officio de 23 do presente mez, que
acompanhava a cópia do requerimento que João Ricardo da Cruz fez á assembl éa geral constituinte e
legislativa queixando-se de existir na fortaleza de
ViUegaignon preso o incommunicavel;eõ mesmo
onb or manda que eu informe a V. Ex. a tal respeito, o que passo a fazer. E Le preso veio com outros co-réos de Pernambuco pronunciado em devas a
por crime de alta traição, e como tal ordenou o governo, que fosse guardado com segurança como
exigia o crime do que ora accusado; mas jámais
urdenou que fo se incommunicavel, como de facto
não esteve. A sua prisão é uma casa com porta e
janella baixa, aberta, e em grade, obre o torra pleno
da muralha, tendo por consequencia toda a communicação não ómente com a guarnição da fortaleza,
como com as pessoas que de fóra enlrão . Ultimamente foi neces aria uma medida mai rigoro a a que
dou lugar a sua irregular conducta de bedida e jogo;
ma essa medida não passou de uma ontinella na
porta, para não con entir ajuntamentos dentro do
quarto, nem entrada de bebidas e pirituosas em
demasia, mas de nenhuma fórma cortada a nocesaria e decente communicacão . Finalmente devo
participar a V. Ex. que S. '.M. o Imperador tendo
dado ordem para a remoção do todo estes preso
assim como a sua eITectiva entrega á r particão d~
justiça, como já communiquei a V. Ex. nos meus
officios de 15 e 28 do corrente mez. O que V. Ex.
levará ao conhecimento da as embléa geral constituinte e legislativa.
e< Deu guard a V. Ex. Paço, em 29 de Julho de
1823--Joào l'ieira de Carvalho. -Sr. Manoel José
de ouza França. »-Foi r mettido á commis ão de
legislação.
Leu mais uma participação de mole tia do Sr.
Rodrigues da Costa.-Ficou a assembléa inteirada.
Passou-se á ordem do dia, que era o projecto sobre a confirmacão das leis que tem regido o Brazil ·
e como na essào de 16 de Julho tivesse passado ~
art. 1° com as emendas que se vencerão, parecia
que devia ntrar em discu são o art. 2° ; mas lembrárão alguns senhores, que logo depois daquelle
vencimento o Sr. Carneiro de Campos ponderára
ficar incomJ?leto o artigo s~ n~o se lhe accrescentassem - militares e eccles1ast1cos - depois denegocios civis - , e que sobre as suas reflexões
houvera debate que ficára adiado pela hora.
Requereu-se por isto n li ção da acta daquella sessão, e consultada a assembléa resolveu- e que continuasse o debate adiado sobro a dita observacão do
Sr. Carneiro de Campos.
·
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_O Sn. PnE~IDENTE q~iz então propôr a conciliaçao da redacçao. do artigo com a doutrina vencida;
mas ? Sr. Rodngu~s Velloso pediu a palavra e mandou a mesa a seguinte
cc EMENDA
cc. Par~ por ellas se regularem todos os negocios
do .mter.10r do Imperio.-0 deputado, Velloso. i>Foi apoiada.
De~ois de algum debate foi posta a emenda á
v?taçao, e venceu-se que se substituísse na redacçao o se u contexto.
Seguiu-se o art. 2° com a emenda do Sr. Andrada Machado, proposta na sessão de 7 de Julho e
que na acta do mesmo dia se diz pertencer ao art. i o,
mas que seu illustre autor declarou nesta ser do 2•:
(Fallarão alguns Srs. deputados ; mas do tachigrapho não se póde co!ligir nem qual foi a materia
da questão.)
O Sn. MAIA mandou ã mesa a seguinte
« EMENDA

'

Art. 2.• Ficão igualmente valiosos todos os decretos publicados pelas Côrtes de Lisboa que vão especifi.cados na tabella junta.-0 deputado, Maia . J>
-Foi apoiada.
Julgou- e a ma teria discutida, depois de al"um
0
debate ; e o Sr. presidente propoz :
0
1. Se o artigo passava tal qual estava redigido .Venceu-se que não.
2. 0 Se passava a emenda do Sr. Andrada Machado salva a da redacção offerecida pelo Sr. Maia.
-Venceu-se que sim; fi cando portanto approvada
a redacção do mesmo Sr. deputado i\Iaia.
Pas ou-se ao art. 3° com a emenda do Sr. Accioli.
- (Veja-se a sessão de 8 do corrente.)
Houve um curto debate ; e posto depois delle o
artigo á votação foi supprimido.
O Sn. An.\UJO LmA mostrando que seria melhor
incumbir o j:lxame dos decretos das Cõrt es de Lisboa
a ·1ma comniissão especial, dÕ que á de lerrislacão
0
como tinha lembrado o Sr. Andrada l\fochad o naºsu~
emenda ao art. 2°.-oITereceu a seguinte
cc 1:'-IDICAÇÃO
cc Em lugar da commissão de legislação que nropõe a emenda, seja uma commissão especiâl de
tres .-Araiijo Lima. » - Foi apoiada; e posta á
votação foi approvada.
O Sn. PnESIDEi'iTE perguntou se a dita commissão
seria nomeada por escrutínio ; e a assembléa decidi o
que fosse nomeação do Sr. presidente, o qual elegeu os Sr . Carvalho e lllello, Francisco Carneiro e
Almeida e Albuquerque.
O Sn. LOPES GAMA lambem oITereceu a seguinte
cc INDICAÇÃO
~
cc Proponho que se ordene ao chanceller-m6r do
lmperio para que remetia uma tabella de todos os
decretos das Cõrtes de Portugal que por esta chanchellaria passárão, e bem assim tantos exemplares
quantos forem os ditos decretos.-0 deputado Lopes Gama. »- Foi apoiada .
'
Depois de algum debate resolveu a assembléa qu e
se repetisse a ordem no caso de nãó ter vindo ainda
a resposta da quejã se tinha expedido.
Propoz então o Sr. presidente:
35
cc
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l.• Se a assembléa julgava concluida a 3• dis- necessario entrar noYamente em discussão; e não
cussão.-Venceu-se que sim.
fique inteiramente abandonado, para depois nos não
2.• Se a assembléa sanccionava o projecto com vermos embaraçados com o regimento. E' este o
as emendas approvadas.-Venceu-se tambem que meu parecer.
Fizerão-se mais algumas observações e julgandosim.
Passou-se á 2• parle da ordem do dia, que era a2• se afinal discutida a mat eria propoz o Sr. presi discussão do projecto da lei marcial.
dente se devia progredir a discussão.-Yenceu-se
O SR. ANDnADA MACHADO :-Eu lnanto-me_para que sim.
declarar que tendo votado a favor deste projecto,
Começou-se portanto pelo art. 1°.
ããõrão abandono por não o julgar já necessario; a
O n. ALENCAn :-(Não o ouvirão os tachigraõ~êupação da Bahia pelos no sos inimigos m'o lin.ha phos.)
feito adaptar; tem ia que o p ~rverso g:eneral Madeira
O R. HENIUQUES DE REzENDE :-Como se di cute
se senrisse do decreto das Cortes de Lisboa para mui- e e vota contra o 1° artigo, cu o sustcntaroi. Diz
tiplicar as desgraças naquella província, e por isso clle 0 soçuinte : (leu .)
queria que usassemos dos_ direit?s que em t~l caso
Na pnrueira di cussão eu vi qu havia uma
nos competião para destrull' seus rnfame proJectos; grande differença entr este projocto o das Côrle
mas o monstro já, se ausentou do nos ~ territoriol e de Li boa. Estas legislarão contru povo que se repara tão longe va que nunca mais saibamos dei e, volt arão contra ellcs e nó íamos 1 gislar contra os
nem dos infames que o acompanhavão.
povos que se não haYião revoltado co ntra nós, ma,
A' vis a disto, sendo o proj ecto uma medida me- que e supp unha poderem revoltar-se: ellas decreramente lempornria, já o não julgo necessario.
tarão obre cousas certa e nó legislariamo sobre
Todavia eu conservaria talvez a sua doutrina des- cou a em hypothese.
.
de o art. 14 por diante, por se referir aos que quiComo porém en votei pelo projcclo como represazerem promorer ou coadjuvar a união das provin- lia,J?ropuz a e te primeiro artigo a seguinte emenda,
e.ias ainda dissidentes á causa do Imperio.
(leu) fundada em que, tendo os portuguez s legi Nada se deve desprezar que mostre aos qu e pre- lado contra povos que e tinhão unido a nó , para
tenderem algum cantinho do Brazil, que os br~zi- ser verdadeira repre alia, nó deviamo legislar
leiros hão de fazer todos os esforços para os expulsar contra os povo que se linbão unido á elles . .
do seu solo ... que nenhum titulo autorisa 0 portuOra, i to posto, se se rejeita te artigo e con guezes a apoderar-se e um paiz que os não quer, seguint emente o projec to, qual será a no a cou~e os nao reconhece por irmãos, e que nunca mais ducta no caso que eu supponho e que é muito proos reconhe-cerá.
vavel ?
Que o Pará e Maranhão estão occupado , é certo:
O SR. ALExcrn :-Como _a a :5embléa decidiu que
o projecto tivesse 2• discussao, JUlfío que só podena ql!e a tropas portuguezas sahirão da Bahia é igualter lugar o que diz o 1llustre preoprnante, por me10 mente certo: qual porém será o se u destino ulterior
de uma i_ndicação ou eme':1da em q~e propozesse a .é o que não sabemos. Póde muito bem ser que e vã~
suppressao de todos os artigos que nao adopta.
metter em o norte e que dalli persigão os amigos da
O SR . FRA'<ÇA :-Eu votei contra este projecto, e nossa causa e eis-nos outra vez precisando de te proYotarei sempre; ma apezar disso entendo que deve jecto, que enLretanto não póde mais ser admittido
haYer 2• discus>ão porque a assembléa assim o de- porque qualquer que seja o modo de pensar do outro
terminou; é o que pede a ordem ; e eu quererei sen.hores, para mim o regi~ento é bem claro em um
sempre que nos não affastemos em caso algum das artigo ha bem pouco vencido: por ellc a propo ta
r egras que devemos seguir.
rejeitada nào póde !1;lªi~ ser apresentada na mesma
o SR. HENRIQUES DE 1-lEZENDE : - Este projecto le.g1slatura salvo se Ja d agora querem derogar orefoi maduramente pensado, e depois de longa, e re- gimento. .
.
.
_Digo, pois! quo se se adnutlo a mrnha .emenda,
nhida discussão , foi afi nal adimittido; como se
quer aaora que elle seja tão ligeiramente rejeitado? SeJa este pro~ecto reservado1 su:5~e n sa a d1 _cussão;
f Sr. presidente, este projeclo não foi feito só para mas e a mrnha emen.da e reJe.1tada, entao voto
a Bahia mas para todo o Brazil: é verdade que a Ba- Lambem contra o 1ºartigo do proiecto.
Julgou-se a materia discutida
passou-se ao
hia foi ~vacuada pelos inimigos; mas o Pará o Maránhão e o Sul estão ai nda subjugados:
ec reto artigo 2° e depoi succe sivamentc a lodos os mais
as Cffites de Portugal subsiste, e póde muito bem do projecto até ao ultimo, mas passando-se sempre
1 ser posto em pratica. ~essas provinci~s ; e se este de um para outro na fórma do regímen to.
projecto _fôr agora reJeitado, que medidas tomareFeito isto propoz o Sr. presidente:
mi~ ~~~~o~ com as mãos atadas?
« _l.• Se a as_sembléa julgava concluída a 2• di ic
.
d.
cussao.-Dec1d1u-se que sim.
De. certo.=porque o regimento ~z que uma pro« 2. 0 Se o projecto passava á 3• discussão.-Deposta rege1taoo em uma legislatura nao póde mais cidiu-se que não· fi1cando po 1'L 1 1. · ·t d
ser proposta na mesma.
. '
an ? Jel a o.
Demais a segunda parte não é para ser regeitada , O SR. SECRETARIO _FnA 'ÇA pediu a palavra para
inconsideradamente porque não sabemos as trans- ler uns 01Jic1os que d~sse trnha. acabado de rcce~'lr
accões, e os contractos, que terião tido lugar nessas e começoll: pelo segurnte do mm1stro dos negoc10s
cidades e provincias occupadas, em prejuizo dos do lmpen o:
subditos óo Imperio, e adherontes á nossa causa e
« Illm. e Exm. Sr.-Sendo presente a Sua l\lasobre bens de emigrados pela adhesão a ella; e é gestade o Imperador a consulta da mesa do desempreciso ter isto muito em consideração.
bargo do paço, de 10 do corrente mez, sobre o rcTodavia para conciliar o meu parecer com o dos querimenLo de Thomaz da Costa Alcami Ferreira,
outros senhores, digo que este projecto fique por em que por si e como procurador dos povos do
;igora suspenso, e guardado no archivo, para se fôr sertão dos Geraes e rio de S. Francisco da parle de
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leste pertencentes ao dis.tricto e comarca do ~erro
do Frio, pretende que seia elevado á cathegona de
villa o arraial de Formigas do Rio-Verde.
« O mesmo augusLo Senhor me ordena que r em eLta a V. Ex. para ser presente na assembléa geral constituinte e legislativa deste Imperio a mencionada co nsu!La, por lhe competir a decisão do objecto de que trata.-Deus guarde á V. Ex.-Palacio
do Rio de Janeiro em 29 de Julho de 1823.-José
Joaqtiún Carneiro de Campos.- Sr. Man oel José de
Souza Franca .»-Foi r emeLtido á commissão de legislação unida á de es tatística.
Leu outro do mesmo ministro concebido nos termos seguintes:
« lllm e Exm. Sr.- Sendo presente a Sua Mages tade o Jmperador o officio de '1 do corrente mez,
em que V.Ex. partici pa que a assembléa g~ral constituinLe e legislativa do Impeno do Braz1l tem resolvido que da chancellaria-mór se lhe remetta uma
li ta de todos os decretos das Cõrtes de Portugal,
que aq ui se mandarão observar.
« O mesmo augusto Senhor me ordena que ~nvie
a Y. Ex. para ser presente na d1~a assemblea, .ª
li ta inclusa vinda daquella es taçao em cumpnmento da ordens, que 1)10 for~o expedid~s a es~e
rc peiLo.-Deus guarde a V. Ex. -Palac~o do Rio
de Janeiro em 29 de Julh o de 1823.-Jose Joaquim
C(J;rneiro de Campo . -Sr. Manoel Jos~ de So~za
Franca. » - F oi remett1d o á comm1ssao especial
creacia para formar a tabella das leis qu e devem ter
execucão ne te Tmperio e resolveu-se lambem que
se comprasse para a as embléa (lS . integras das
mencionadas leis no caso de não existirem no competente archivo da mesma assembléa.
Leu por fim o boletim do cirurgião assistente de
. l\L 1.:
cc S. ?II. 1. te m continu ado a passar bem.
cc Paco da imperial quinta da Boa Vista, 30 de
Julho d e 1823.-0 ci rurgião da imperial camara e
assistente a S. M. o Imperador, Dom'ingos Ribei?'o
dos <rliimarãcs Peixoto .»-Foi ouvido com muito especial aarado.
Por e tar co nclu ida a ordem do dia, declarou o
Sr. p1·e idente que se passaria á leitura de pareces
de co mmissões.
O R. LorEs GA)IA, como relator da de petições
leu o seg uinte
« PARECE R
« A co mmi ssão de petições examinando o requerimento de Vicente Ferreira Ramos em que pede
se lhe passe provisão vitalícia do emprego de despachante da alfandega de Pernamb.uco, é de p~ 
recer que não pertence á assemblea tal defenm ento.
cc Paco da assembléa, 28 de Julho de 1823. - Caetano ilÍaria Lopes Gama.-D. Nuno Eiig_enio de
Locio .-Estevão Ribeiro de Re.:ende.>> -FOl approvado.
O Sn. SECRET.\l\IO F RANÇA leu o parecer da commissão de fazenda sobre o requerimento de Antonio Joaquim Nogueira da Gama, que ficára adiado
na ses ão de 17 de Julho.
O SR. FRA NCA :- 0 caso é este: o emprego foi
creado com 40Ô$000 r éis de ordenado; depois se lhe
accrescen tarão por diversos titules, de uma vez
200$000 réis e de outra outros 200$ , que ao todo
prefaz em 800$000 réis .
0
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Ultimamente porém se ordenou que todos os empregados só continuassem a perceber os ordenados
primitivos dos seus officios, com o que veio a ficar
cessando a respeito deste empregado o vencimento
dos que ultimamente se lhe fizera mercê,
O Sn. RrnEmo DE ANDR.WA :- Não ha duvida;
o ordenado primitivo era 400$000 réis e foi depois
ampliado por duas mercês com outros 400$ réis,
a titulo de aj udas de custo.
Muitos outros empregados estão nas mesmas circumstancias; bem que taes ajudas de custo são sempre temporarias e dadas em cons"lquencia de augmento de trabalho, devendo por isso terminar
quando terminão esses trabalhos.
Cumpre demais advertir que os da junta da fa zenda não são grandes e que portanto o vencimento
de du as ajudas de custo é um abuso conhecido e
que não p6de continuar.
Es tes abusos introduzirão-se com a vinda do
D. João VI para o Brazil; UIIJa mµltidão de
flnpregados que de fá vierão vencião por titulos
qu e então se reconhecião legaes só porque erão assignados pelo chefe da r epartição ; porém isto não
podia co ntinuar-se na pratica. . . (O resto não se
ouvio.)
O Sn . l\foNTESurtIA:- ( ão se entend eu o tachigrapho.)
O SR. FRANÇA :- A generalidade com qu e se decretou a redoeção dos vencimentos dos empregados
publicos á percepção dos primitivos ordenados dos
seus officiaes sómente, é mui fiscal e funda da sobre
a legitimid ade, com que cumpre despenderem-se
os dinh eiros da fazenda publica: mas póde na pratica talvez offender a justiça daquelles qu e com
bem fundad o motivo r equererão e á quem se concedeu accrescimo de vencimento por um titulo, ou
ordem illegal do thesouro.
Eu tenho experiencia de como nesta repartição
abusarão os seus inspectores geraes, que hoje chamão presidentes , do título de tenentes immediatos
á real pessoa, que a carta de lei de 22 de Dezembro
de 1761 lhes conferiu.
ada era mais usual do que verem-se estes senhores assignar provisões para se darem, ou accrescentarem ordenados debaixo de diversos títulos de
ajudas de custo, gratificação, ordenado pessoal, ou
outra qualquer denominação, ao mesmo tempo que
para se pagar uma insignificante fo lha que constituía obrigação de divida fundada do thesouro, era
mister um decreto assignado do punho do soberano!
Daqui pois nasceu e devia por força nascer o mal
de illegitimamente se perceber um ordenado, ou
antes accrescimo delle, que com sobeja justiça muitas vezes se requerera e co ncedera.
O vicio em tal caso é do titulo do despacho e não
do direito do empregado.
Bem creio eu que o patronato introduzia taes
abusos, que devem ser cortados pela niz; mas agora
não tratamos nós do assumpto em these, senão em
hypothese; isto é, se o vicio do titulo deve prejudicar por ventura o direiLo deste empregado.
E' a justica do vencimento e não a illegitimidade
do titulo delle, a que dev e influir na nossa deliberaçcio, para se lhe conceder, ou coarctar os accrescimos do ordenado em questão.
Quanto ao prim'eiro accrescimo · pois de 200$000
réis, como se acha concedido por um decreto e tem
por esse titulo boa presumpção de direito, entendo
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que deve continuar , :grefazendo. com o ordenado
e< E~IENDA
primitivo a quantia de 600$000 réis; quanto ao secc
Proponho
que
se peção informações ao go"Undo deve ficar suspenso até que se conheça do
direito e justiça com que_ se concedeu para, ou ficar verno sobre as milicias de S. Paulo e outras proextincto na comprehençao do decreto geral ao dito vincias, que forão mandadas para Montevidéo
acompanhadas das ordens que alli as mandão conrespeito, ou legitim~r-s e c~m titulo com p ete~ t.e.
Minha intenção e conciliar o reparo dos ellOS da servar.-ArauJo Lima.))-Foi apoiada.
O Sn. ANDRADA MACHADO : - Apezar do que
antiga administração, com a ju sti~a .dos casos p~a
ticos, em que póde .ficar leso o d!l'eito do cidadao. acaba de dizer o illustre preopinante não desisto
E' nesta confonmdade que voto sobre o parecer do que avancei, que é vergouhoso para o ministerio
ter pegado naqueiles desgraçados milicianos para
da commissão.
Julaando-se a materia discutida, poz-se o parecer irem em outra província sustentar a guerra .
Eu croio que o nobre deputado não está bem ao
á vot~cão e foi rejeitado .
facto do que aconteceu: forâo anancado e não voLeu~se depois o parecer da commissão de m~ri luntarios, e ficárão pela maior parte os solteiros e
nha e auerra sobre a proposta do Sr. Andrada Ma- sahirão os casados: assim s fazia tudo 1
chado ~elativa ás milicias de S. Paulo que Lambem
Já nas Côrtes de Lisboa onde stiverâo alguns dos
fLá ra adiado na sessão de 28 de Julho. .
meus collegas propuz qu fossem restituido ás
O Sn. AnoucnE HENDON: - Sr. prc~idente , eu suas casa esses infelizes miliciano , mas não forâo
tambem assignei o parecer da comm1s ao, sobre o att endidas as minhas razões. O governo fallou verqual a assemb!éa .não tem que oppor.
. .
gouhosamente á sua palavra; não tem d sculpa
l\fas, isto nao impede que ella faça lembrar ao alguma ; não fez caso da ua obrigação, nem se
governo o fazer retirar aquella tropa, esp ecial.men~e lembrou de cumprir o ajustado . Accresce a isto
porque eu dev o suppor que o presente m_1mste!1 ~ que têm estado mortos de fome e de miseria; de
icrnora quando e como se fez aquell~ exped1ça_o . sorte que apenas exi tirá metade dessa de graçada
e~ta mesma assembléa o ignoru; e por isso permit- tropa paulista. Portanto cumpra o governo a proia-se-me o dizer o que sei como te temunha occular messa, como é obrigação sua, e se acaso ninda ha
e aquelle que a fez expedir debaixo das ordens do na campanha do sul precisão de tropa , suppra-se
conde de Palma, então govemador em S. Paulo.
esta falta com outras. Eu offereco uma emenda
Sua Ilfagestade o Senhor D: João Vl em 1817 or- concebida nos seguintes termos : ·
denou que de S. Paulo partissem dous corpos de
cc E)!ENDA
milicias voluntarios a cavallo com a promessa de
que a fim de dous annos Yoltarião a seus lares; f9rcc Proponho que e diga ao goYerno que se
marão-se os dous corpos cada um de 4 esquadroes cumpra a prom essa dada pelo governo pa sado ás
ao todo 800 homens, que sahirão de ~- Paulo Pii!'ª milícias de S. Paulo que marcharão para o sul,
a villa de Santos em Agosto de 1811; marcharao tomando em con ideração a necessidade que haja
voluntarios; não forãó em prisões.
de substituir a sua falta. - Andrada 11/achado. » Não se c0ncluiu a campanha nos .dous apnos, Foi apoiada.
que se julcrarão então bastantes para hrn.par a cam O SR. AnoucuE RE ·no.· : -Seja qual for a resopanba de Monteyidéo das tropas de Artigas, que a
infestavão: mas ella fie~ limpa no 3° anno e com- lucão que torne a assembléa,i, é do meu dever lembrar
má.is que a provincia de ;:,. Paulo, além dos militudo não forão mandados regressar.
.
Eu culpo o ministerio passado até _certa epoca~ e cianos, lá tem a legião que antes tinha marchado
só o desculpo desde que no R~de Janeiro começar~o com 1,000 homens, e na me ma occasião que maras convulcões que os põi'tüguezes nos rnandavao charão os 800 miliciano tamb m forão quatro
suá -constituição; e muito mais desculpo ·º companhia de guerrillias levantadas na comarca da
ministerio presente, porque eu me acho nesta. ci- Coritiba da mesma provincia e composta Je milidade desde 17 de Janeiro do anno passado e sei de cianos e paisanos, e que marcharão com a mesma
todos os embaraços que tem tido o nosso Impe- promessa ; sobre os quaes lambem se deve foliar
porque estão na mesma razão dos esquadrões .
rador.
O Sn. FRA 'ÇA : - Conheço com quanta razão se
, - Aquella tropa hoje se acha mais ou ID<'._nos reduzida á metade, por baixas, mortes, deserçoes e por- reclama ora por parte da tropa de . Paulo o reque em consequencia de re pres e~ta9ões. se ma?- gre so da campanha a seu lares, mas não creio
darão vir os casados e de facto vrnrao, a excepçao que se offendesse a justiça quando para clla forão
nomeados os honrados paulistas. A sua situação
de alguns que preferirão ficar.
Conclúo que estes honrados mipcianos m,erecem proxima á provincia de S. Pedro devia precisatoda a contemplação da assemblea_: elles tem sof- mente induzir a Jeliberação do governo em os
úido muito e com o seu sangue fizerao desapparecer fazer marchar em soccorro daquella fronteira : ou
seja pela conveniente celeridade de acção ou mesmo
Artigas e seus sequazes.
por fomu· maiores despezas ao Estado ou já pela
O SR. ALE:'i~AR pediu a palavra para lêr a se- analogia do serviço de campo, em que são adesguinte
trados os moradores destas duas provincias convizinhas . Seja o que for : a disposição e emprego da
cc E11IENDA
força armada é reconhecidamente do governo : a
« Que SJl mande que. o governo tome as medidas illustre commissão sobre este principio deu o seu
necessarias para cumprrr-se a promessa do governo parecer, e eu entendo que deve ser seguido. Ao.
antigo ácerca das milicias de S. Paulo que &e acbão governo se devem expôr as razões que assistem á
esses honrados cidadãos, que por tanto tempo têm
na campanha do sul.-Alencar.>>-Foi apoiada.
servido longe de sua patria e familias, afim de que
O Sa. AnAUJO Ln!A igualmente offereceu a se- sejão revezados e substituídos de tropa tirada de
guinte
outras provincias. No caso de queixa contra oppres-
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são feila pelo mesmo governo ao dito respeito terá
lugar conhecermos deste assumpto : por ora não.
Voto pois pelo parecer da commissão.
O Sn. D1As igualmente mandou á mesa uma
emenda do theor seguinte :
cc EUENDA
" Proponho que se officie ao governo para que
pagando em prompto o soldo vencido aos milicianos de S. Paulo, existentes na província Cisplatina
se lhes prestem gratificações sufficien tes para ultimarem aquella campanha. - Dias. » - Foi regeitada.
O S11. VEnGuEmo : -Sr. presidente, esta expedição foi tão despotica e barbara que é preciso estar
bem convencido das inconsequencias que caracterisavão o antigo governo para não julgar que mui
de proposito se teve em vista aflligir aquella província. ?\!andou- e que sahissem 800 milicianos
para uma distancia de centos de leguas, e quando
e considera que isto se verificou, a primeira cousa
que lembra é a desgraça de 800 familias, porque
quasi todos erão casados, como muito bem disse o
Sr. Antonio Carlos.
Diz-se que forão vol untarios; · não é assim; eu
nunca chamarei voluntariosa homens gu forão dar
os seus nome com o receio de violencias; estou
certo que niriguem acreditará que voluntariamente
00 homep estabelecidos e com familias, largassem
sua casas para ir lançaJ" fóra de outra província
tropas inimigas; e accresce a isto que alguns até
forão em correntes. Seguiu-se depois o engano do
governo promettendo-lhe que voltarião aos seus
lares depois de dous annos, e conservando-os fóra
delles até agora. E não merecerá isto a consideração desta assembléa, como garante dos direitos e
da liberdade dos cidadãos, para dar algum remedio
a tão grande violencia?
Diga-se pois a este governo que repare a injustica do antigo, que não cuidou em cumprir a pro m0essa, e que mande vi r esse re5to que ainda por
lá existe, depois de olTrer toda a especie de calamidades . Não acho nesta medida incanveniente
algum, e julgo que o goremo não ha de tratar com
indi!Terença este negocio.
Por ter dado a hora e haver quem mais quizesse
fallar ficou a discussão adiada.
O SR. PRESIDENTE a signou para a ordem do dia:
1°, a primeira discussão do projecto para um tratado de educacão; 2°, a primeira discussão do prujecto sobre os empregados publicos da Bahia.
Levantou-se a sessão ás 2 horas da taJ"de. - José
Ricardo da Costa Agu-iar de Andrada, secretario.
Sessão em 3t de Julho de t 8 23

PRES!IlENCIA DO SR. CAllIARA
Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã, fez-se a chamada, P. acharão -se presentes
63, faltando com causa parLicipada os Srs. Pereira
da Cunha, Ferreira Bm:reto, Accioli, Rocha, Tei xeira de Gouvêa, e Andrada e Silva ; e sem ella os
Srs. Duarte Silva, Paula e Mello, e Carneiro de
Campos.
O Sn. PnESIDENTE declarou aberta a sessão, e
lida a acta da anteceden te foi approvada .
O Sn. SECRETARIO Fn.>.NÇA leu o seguinte officio
do ministro dos negocios da guerra :

cc
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lllm. e Exm. Sr. - Remetto a V. Ex. para co-

n~oci~ento da assembléa geral, constituinte e le-

gislativa do 1meerio do Brasil, a inclusa cópia do
decreto da cr~aç~o do corpo de estrangeiros, plano
da sua o~·gamsaçao e mappa da fo rça e!Tecti va, que
por offic10 de 28 do corrente, que V. Ex. mediri&iu, forão pedidos ao governo de Sua Magestade
o imperador,_ten~o só de a_ccresceJ!-tar que para
aquella creaçao nao precederao condições algumas.
« Deus guarde a V. Ex . -Paco, em 30 de Julho
de 1823. - João Vieira de Carválho . - Sr. Manoel
José de Souza Franca. » - Foi remettido á commissão de guerra. •
Leu .m.ais tres .ofilcios do ministro dos negocios
do 1mper10 concebidos nos seguintes termos :
cc lllm. e Exm. Sr. - Sendo presente a Sua Magestade o Imperador o officío de 7 do corrente mez,
em que a augusta assembléa geral, constituinte e
legislativa do imperi? do Brasil manda participar
ao governo que precisa, para o acerto de provid e~cias relat!v~s á instrucção publica, que lhe
se.1 ao transmJtt1das as convenientes informacões
sobre as escolas e estabelecimentos litterarios que
ha nesta côrte e nas provincias deste imperio : o
mesmo augusto senhor me ordena que remetia a
V. Ex., para serem presentes á assembléa, as inclusas informacões sobre os referidos estabelecimentos, que sê achão subordinados ás secretarias
de estado dos negocios da guerra e marinha ao
director da academia l\fodico-Cirurgica e ao inspe~tor
geral dos estabelecimentos litterarios existentes
nesta côrte, as quaes informacões .ão as unicas,
que até agora têm sido enviadás á secretaria de
estado dos negocios do imperio, e se remetteráõ
todas as m.ais á proporção que se forem recebendo,
em cumpnmento das ordens que se expedirão a
esse respeito .
« Deus guarde a V. Ex. -Palacio do Rio de Janeiro, em 30 de Julho de 1823. - Jo sé Joaquim
Carneiro de Campos. - Sr. Manoel José de Souza
Franca. » - Foi remettido á comm issão de instrucçào publica.
0

cc lllm. e Exm. Sr. -Tendo acamara da villa da
Cachoeira dirigido á augusta presenca de Sua l\Iageslade o l mperador_ a cóQia da aêta, a que procedeu, sobre a apuraçao flõãl ãõs votos que obti''erão os deputados eleitos pela provincia da Bahia
para a augusta assem bléa geral, constituinte e
legislativa deste imperio ; o mesmo senhor me
ordena que reme tta a V. Ex. a mencionada acta,
afim de a levar ao conhecimento da referida assembléa.
« Deus guarde a V. Ex. - Palacio do Rio de J aneiro, em 30 de Julho de 1823. - José Joaquim
Ca.rneiro de Campos . - Sr. Manoel José de Souza
França. >i - Foi remettido á commissão de poderes .

cc lllm. e Exm . Sr. - Sendo preserfte a Sua Magestade o Imperador o officio da camara da villa de
Aquiraz, de 12 de Dezembro do anno proxim o
passado, dirigido ao ex-procurador geral da província do Ceará, acompanhando uma memoria
sobre os di!Terentes artigos que exigem providencias para se occorrer ás necessidades dos povos
daquelle districto : o mesmo augusto senhor rue ordena que remetta a V. Ex. para ser presente na
aug usta assembléa geral constituint e e legislativa
deste imperio o mencionado officio, Yisto lJerten36
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cer-lhe a decisão de alguns dos objectos de que
trata.
« Deus guarde a V. Ex.- Palacio do ~io de J.aneiro em 29 de Julho de 1823.- Jo se Joaqmm
Cam~iro de Canipos . - Sr. Manoel José de Souza
Franca. » - Foi remettido á commissão de legislação:
.
O mesmo Sr. secretario participou ler recebi.do
uma felicitacão á assembléa dirigida por Joa u1m
Goncalves Ledo, e outra do crovernadór'"iní.'erino
das armas aa província de s. 'Paulo em _nome do
corpo militar daquella provmcia. - Fo rao ambas
recebidas com agrado.
O Sn. SEcnETARIO CosTA ÁGOIAR annunciou que
fàra novamente entregue ao Sr. presidente a mr moria de Felisberto lgnacio Januario Cord eiro que
se tinha mandado res tituir a seu autor para o reconhecimento, que não traziíl:, da assignatura,, na
fórma do regimento, e que vmha agora saL1sfe1lo.
- Foi remettido á commissão de agricultura.
Passou-se á ordem do dia, cuja primeira parte
era o pr0jecto da co mmissão de instrucção publ!ca
para a formação de um bom tratado de educaçao.
(Veja-se a sessão de 16 de 1unl10. )
O Sn. CARNEIRO: - Sr. presidente, eu creio que
este proj ecto não póde ter lugar por ora, porq.ue
um tratado de edu cacão para a mocidade braz1l e1ra
só póde ser perfei.to ·depoi s .de . a~abada a constituicão e estabelecidos os prmcip10s da moral publiêa e liberdade politi ca da nação ; nó devemos
tratar de fazer educar cid adãos verdadeiramente
livres e capazes de sustentar o syste_ma representativo que está proclamado. Depois d~sso acho
defeituoso o plano, porque marca restn cta men te
que o autor seja um cidadão brasileiro, podendo
succeder qu e haja um homero, aliás bem ca paz de
fazer um bom tratado de educação, e que não seja
cidadão.
Finalmente considero-o igualmente defeituo o
pelo premio que determina ou offerece, o qual sendo
na verdade capaz de estimular e satisfazer á muitos
homens não abrangerá todavia a todos. Homens
haverá 'que estaráõ em circumslancias de receber
recompensas pecuniarias, e aos quaes as honras
serviráõ de peso antes que de reco mpensa. E fallando nessas expreosões que occorrem no projeclo
acharia melhor que, invertendo-se a ordem dellas,
se puzesse inteUectual antes de moral; porque o
intellectual é sempre anterior ao moral.
O Sn. ANDRADA MACHADO: - O nobre deputado
fallou fóra da ordem. Por ora não se trata dos
defeitos que pó de ter o projecto ; .trata-s e unicamente de decidir se é ou não vantajoso um tratado
de educacão. Sobre isto é qne o illustre deputado
devia faliar, e é o que não fez . Embora elle não
seja completo ; para isso nós aqui estamos ; º· que
não estiver ~e m f P,Jto emende-se ; mas regeital-o
por este ou aqu.elle lugar, não acho proprio : ~os
ar tigos em particular falia-se na segunda d1scussao.
Quanto ás idéas que expôz o nobre deputado não
posso deixar de lhe dizer que me parecerão um
tanto escravas, e por isso sempre- direi sobre ellas
algumaeõUsã.
Eu sou inimigo de bitolas dadas, ainda que seja
por autoridade publica, para se.guir este ou aciuelle
sys tema de idéas; quero que se mstrúa a mocidade,
mas não que a forcem a crer. A educação regula~~e
por princípios geraes de moralidade humana, seiao

quaes forem os princípios que adoplamos não devemos mandar que se instrúa o povo por esses
principias, porque se dermos uma bitola de pensar
para todo o cidadão brasileiro seguir, corremos um
grande risco. As doutrinas ou prin cípios geraes
que estabelece rmos agora, podem ser muito imperfeitos, direi até que hão de sei-o por força porque
são muito imperfeitos os legisladores ; logo não
devemos anticipar-nos a marcar limites, como se o
que Gzessemos não pudesse ser melhorado.
Razão e moralidade são as guias principaos na
educação e as que se devem seg uir na da mocidade
bra ileira. Os que formarem o plano do educação
não precisão esperar qu nós decla re mos os nossos
dogmas polili co co mo por temerem cahir em alguma heresia política ; não Ih s devo faze r bulha
os e receio; as herr ia tem sido muito uteis para
aperfeiçoar a verdadeira r eligião, e tambem são
boas para o esclarecimento das doutrinas sacia s
que ch egaráõ assim a maior apuro.
i\o mais co ncordo coro o illustre deputado, realmente honra só não basta a quem é pobre, aremuneração pecuniaria é preci a para que se não
converta em mal o bem qu se lhe pretende fazer .
Como e faltou fóra da ordem, tam\ em falloi fóra
della. Vote que pas e á 2ª discussão.
O Sn. RIBEIRO DE J\NDllADA : - O programma
apresenta do a e La augusta assembiéa encerra tre.
co usas : l • o conhecimento da necessidade de ed ucar
a mocidade brasileira, 2• o trabalho exigido para
se formar nm tratado de educação, 3• o juiz que ha
de avaliar esse trabalho ................... .. .. .
Sr. presidente nada ha mais lisongeil'O para uma
sociedad e do que a boa edu cação da sua mocidad ;
um povo bem educado é quasi synoniroo de povo liv re,
bem governado , e rico ; o o mal educado é igualm ~ nte
ynoniro o do povo de graçatlo, pobre, e sugeito ao jugo do despotismo. Eis o que a com missão
teve em vi ta quando formou o projecto ; entende11
qu e o Brasil não poderia ser feliz emquanto não
fo sse bem educada a mocidade brasileira. A commis ão perguntou a si me ma - de que ervirá um
plano de alta instrucção, se os corpos estiver m
languidos e fra co , os entendim nto não formll dos,
e os corações pervertido ? E respondeLL- será o
mesmo que querei: vege tação e grande cro cimento
em plantas qua i mortas. - Reconheceu pois que
era indi ~ p e n save l um tratado de educação phisi a
moral e mtelectual; e então lembrou- se dos ~ue se
tem formad o em di!Terentes nações do mundo, mas
não os achou perfei tos , nem propri o para so applicarcm á nação bra ileira, porque ada paiz tem a ,
suas leis e co lumes particulares .
Entendeu antes que um tal tratad o só pod ia er
feito por um compatriota, de longa residencia no
paiz; e eis aqui porque assentou que o fizesse um
cidadão brasileiro. Passou depoi a pond erar qual
seria o premio arbitrado para um tal trabalho, e
pareceu-lhe que a recompe nsa pecuniaria não
incitava hom ens livres, e que além disto por mais
rica que seja uma nação é sem pro pobre para recompensar um trabalho como este.
Julgou portanto que a unica recompensa digna
serião as di s'tinccões honorificas ; mas tambem vio
ao mesmo teropÓ que ellas tinhão perdido o seu
valor por se hav erem concedido á riqueza, ao favor,
e á influencia, e que não leria meio de remun eração
se não houvesse ainda uma unica illeza do contagio,
que É! a ordem instituída para recompensar serviços
feitos ao Brazil, e por isso a escolheu.
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A' vista des tas razões que determinarão a com- legisladores imperfeitos, nem nas cousas humanas
missão e que me parecem solidas, julgo dever passar ha perfeição absoluta ; tambem imperfeitos serião
á 2• disc ussão o proj ecto por sua manifesta uti- sem duvida os primeiros fundadores da liberdade
lidade.
ingle~a, attento o atrazamento do seculo em que
O S11. CAnNEmo : - Sr. presidente, eu pedi a pa- viverao, mas estou certo que elles não dirião outro
lavra para fazer uma declaração, e para repellir a tanto, nef!l. dezejarião que o povo se iustruisse só
com prmc1e10s vagos, como quer o nobre deputado,
aITronta que se me ha feito.
Quanto á declaração não quero que se en- e sem relaçao aos da sua magna carta e outras suas
tenda que e u me opponho á que se cuide na edu- leis capitaes. Eu sei que as constituicões não são
cação publica, e mesmo que em tempo competente eternas; porque tudo se altera e perece.com o andar
se proponha o programma de que trata o presente do tempo; ~as deixemos ao tempo o que é obra
projecto : a necessidade da ed uca ção é por si tão delle ; e entao a nossa posteridade cuidará tambem
oviden to que seria o maior dos absurdos a pretencão em apropriar novos planos de educacão a essas
•
de a combater, muito mais da minha parte, que novas mudancas .
E;ntretan to · nada obsta a que ponhamos todos os
sendo por muitos annos e n carre~a do da instrucção
da mocidade, do que ainda hoJ e me não honro meios para fazer que a nossa obra seja a mais permenos que da magistratura que exerço, tive muitas man_ente que ser possa: essa educação generica e
occa iões de co nvencer-me da grande importancia deshgada de nossas instituicões fará homens disdes te objecto, eu só disse, e assim quero se entenda postos para todos os systeênas uma especie de
que um dos defeitos do projecto era ser antecipado. massa flexivel apta éÍ receber tod~s as impressões, e
Nós so mos r:hamados para fazer a constituição, o portanto muito proprios tambem para o despotisactual systema de educação é na verdade muito mo e escravidão.
E' o que eu não quero, depois de havermos tido
imperfeito e defeituoso; mas concluamos aquelle
trabalho, e ajustemos depois á elle a reforma da a ventura de podermos estabelecer as bases de
ed ucacão. E tau persuadtdo, como já indiquei, que o nossa futura grandeza: e finalmente se o nobre deplano · da edu cação deve ser lambem relativo ao putado assenta que isso basta, desses tratados gepl'incipio de cada governo e sua constituição politica, nen cos e abstractos estão as bibliothecas cheias,
até mes mo á algumas leis civis mais importantes; mande a assembléa, traduzi-los, e escusado é gasnão póde ser a mesma educação em um governo tarmos o dinheiro e honras para premias extraorlivre, ou em um governo absoluto, na pura aristo- drnanos.
c racia, ou democracia, ou na monarchia temperada:
O SR. ÁNDRADA MACHADO: - O nobre deputado
eu quiz ra para perfeição e prosperidade da ge- enganou-se; eu não lhe chamei escravo, disse sóração qu e se educa e para seguran ça e permanen- mente que as idéas do illustre deputado parecião
cia do systema que havemos proclamado que a um tanto escravas. Quanto ao que disse a respeito
mesma constituição, ou um catbecismo político, e de amor de liberdade, devo advertir que o nobre
ainda legal, fizesse parte da assídua in strucção da deputado amda se não viu em risco de vida por ella,
mocidade ; daqui na ceria um a maior estabilidade e portanto tambem se não podem avaliar bem os
nas nossas instituições, e um maior respeito a certas seus sentimentos a seu res peito, ainda que para mim
leis, qu e por serem pou co familiares e co nhecidas me mereção o melhor conceito.
muitas vezes e quebrantão.
O 8-fi. CARNEIRO : - As gazetas da Bahia, do
E ta doutrina é corrente, e não sei como ella
te nha podido parecer es tranha: .AI ontr.squieu diz temj)O dos nossos oppressores, fallão por mim, Sr.
muito bem que « e o povo em geral tem um prin- presidente !
cipio, as partos qu e o co mpoem o teráõ lambem, e
O SR. ANDRADA i'l.[ACHADO : - Sei que se retirou
que a leis de educação serão pois diITerentes em da Bahia, mas isto não prova o que se pretende a
cada es pecie de governo ».E assim deve necessa- respeito de liberdade ( á ordem, á oredm ).
riamente ser; porque no mundo physico, como no
O Sn. CARNEIRO: -Tenho respondido, e não
moral, todo s o entes devem ser ligados por nexos admitto
insullos .
a pro 'adas aos fins dos systemas de que elles fazem
parte, ali ás segui r-~e -ha a dissolução e a deso rd em. . O Sn. FRANÇA: -:--Tendo eu de. tratar deste proOra á vista do qu e tenho dito fica patente a in- JeCto, o farei, segumdo diversa vrn da que tem trijustica da aITronta que se me ha feito, qu erendo-se- lhado os nobres deputados que me precederão:
me p or este motivo taxar de escravo; imputação principi~rei por perguntar se é objecto de uma lei
) que me não quadra, e com a qual pugna o teste- a matena qu~ se nos propõe .no mesmo projecto.
munho de toda a minha vida.
Alguns ~os 11l~tstres pre~pinantes disserão, que o
O nobre deputado o Sr. Andrada Machado de- assumpto mduzia verdadeiramente a materia ou a
clara- se co ntra qualquer bitola e dogma; mas se substancia de um programma: mas m progr~mma
por bitola e dogmas se entendem regras e verdades, não é objecto, que entre na classe dos ra alhos de
como parece que inculcão aqu ellas expressões, eu Ul!'laassembléa de legisladores ; tem o -!eu lugar pronão entendo qu e sem principias certos, verdades, prio em .um congresso de litteratos.
e regras, se conceba plano ou systema algum raT1'ãta-se . porém, m~ dirão, de fixar por lei
zorado de educacão. "Quasquer que forem os nossos certo premio á um serviço, a uma tarefa litteraria
principias diz ô nobre deputado não devemos que utilisa á nação ; digo eu a isso, que nem meno~
mandar que se instrua o povo de nossos principias, para esse effeito é necessario fazer uma lei.
Entre as attribuições do Imperante tem elle a de
pelo contrario etc. razão e moralidade são os princip ias geraes da edu cação >>.
premiar os serviços benemeritos da na cão. Se houver
Eu nf10 posso capitular com tanta generalidade e um escriptor pois que tome a si um trabalho semeabstraccão, e muito menos com a idéa de se não lhante, e o oITereça á nação, não será por falta de
dever instruir o povo com os principias que ficarem lei, que ha de ficar baldo de premio, se o elle mees tabelecidos por nós: concordo em que sejamos recer; principalmente sendo o mesmo premio me-
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ramente honorifico qual é o que no projecto se
aponta.
·
Porém, me replicaráõ, é mister que o merecimento da obra seja qualificado pelo juizo da assembiéa, segundo se estabelece nos§§ 2°, e 3° do projecto : e eu respondo que isso mesmo é o que eu .não
quizera que se fizesse: não quizera que os legisladores da nacão interpozessem juizo sobre o merecimento littei·ario de um escripto, que aliás póde ter
contra si a opinião dos doutos em assumptos problematicos de methodo, e doutrina. De uma approvação a priori não sei que resulte algum bem p~1blico no caso: mas ainda quando resultasse nao
julgo eu, que para haver in strucçào nacional, seja
mister fazer-se uma lei só com a mira de estimular
a quem escreva.
Ha tanto escripto entre as outras nações civi li s~das
em materia de methodo, e escolha de doutrmas
adaptadas ao desenvolvimento das faculdades intellectuaes do homem nos primeiros annos, que
bem julgo ·m pouco mais se póde adiantar. Esse é
o emprego dos litteratos por mera gloria de ser
autor; o que muito mais estimula a ambição do
escriptor ingenuo do que a Yulgar distinção de uma
medalha da ordem do Cruzeiro, que igualmente se
facilita aos nescios.-Voto portanto contra a admissão do projecto .
O Sn. CARVALHO EME110: - Neste programma,
que se apresenta hoj e á discussão, trata-se do maior
e mais importante objecto, principalmente para o
Brasil. Os seus illustres e sabios autores conhecendo
quanto importa para o bem e augrn ento de qualquer
Estado o estabelecer-se um systema regular de educacão intellectual physica e moral, para, por effeito
defla, se tornarem os homens dignos cidadãos; para
cooperarem, cada UJTI no mister de vida que adoptar,
para a felicidade geral; assentarão formar este p~·ogramma afim de se consegmr, por me10 dos prem10s
nelle estabelecidos, um tratado accommodado ás
circumstancias do paiz, e que possa produzir os
effeitos premeditados.
Occorreu-lhes, que sendo verdade incontestavel,
que é o meio de difl'nudir as luzes e instrucção,
e produzir por meio dellas a moralidade necessaria
para formar dignos cidadãos. de um Estado livre,
um systema de educação, mmto mais necessano se
fazia no Brazil, onde por um desleixo indesculpavel
tem havido tão pouco cuidado desta mate ria, q.ue
ainda ha poucos annos se não conhecia nas cidades
mais opulentas e civilisadas o estabelecimento de
professores regios para as cadeiras dos principios
elementares, que preparão os homens para os estudos das sciencias maiores.

ª

A.té á expulsão dos jesuilas, a estes incumbia
educacão litteraria da mocidade, segundo as idéas e
gosto· do tempo, e isto o fazião elles por sua livre
vontade, sem receberem estipendio algum.
Passou estacpocha, desapparecerão elles dos dominios portuguezes, e por muito tempo, n!t_m o glano
_dos estudos reg_ulare~ estabelecidos em 17.57 se pôz
e~ ra ica:-Muit?s annos depois s~ 9rear~o cadeiras
segundo o refendo plano, sendo ate entao neccssario, que .os brasileiros fossem atravéz dos mares
~endig~r emCõµMra e.~ud os, de .que j,í dev~i:-ão
~r mum.dos ; e a mane!fa dos anl1gos, que fazião
1gua~~ viag~ns, como par'.1- fazer me~cado ~as letras,
s?ffnao_ os mcommodos rnsep~_raveis de tao longas
d1gressoes, as. quaes só J!SJd1110. fazer os 9uc ~rao
abastados e ncos. Mas nem assun se podia dizer,

que havia um estabelecimento de verdadeira e reguiar educação.
A que havia, era sim litteraria, mas não conforme aos bons principios hoj e em dia conhecidos pelos
bons escriptores, que desde o celebre autor da
Emil-ia até o presente tem enriquecido o mundo
desta parte da litteratura.
Faltava tam bem tratar da educação physica, que
prepara o corpo para adquirir robustez, saude, e
di posição para a educação intellectual, as quaes
ambas são a ba e da litteraria e moral. Além disto,
a maior parte dos cidadãos nf10 se dedica, nem póde
votar-se á classe dos cidadãos letrados; mas cumpre
que essa mesma parte tenha os conhecimentos que
são necessarios a todo o homem para ser hon esto,
de boa moral eco tumes, amigo das virtudes morues e civica , e ultimamente cidadão probo o
amigo da patria.
·
Tudo isto se póde consegu ir por meio de um
tratado elementar de educação em gera l.
Sendo tantos os escriptores, que fallarão da cducação e seus preceitos geraes, mui poucos ha, que
reduzissem esta materia de summa importancia a
tratados regulares , e menos com especial applicacão
a cada um dos paizes.
•
O celebre Filangieri levou a meu ver, a palma
neste genero de trabalho cientifico e littcrario, cscrevendo com muito discernimento e siso regras
adapta veis á educação publica e particular, marcando os annos 0 0 genero de litteratura e aber, que
devião ir bebendo os moços gradualmente, á proporção dos gráos de inLelligencia, qu e se vão de env?lvendo. com 0 progresso dos annos, e guia de sabws mestres ; e regulando os estudos, que dev ião
servir todos em geral, e o que deviam depois prestar para os que se houvessem de dar ás ciencias
maiores, que se dev ião afinal ensinar em collegio .
Este plano assim regulado poderá mui bem errir
de norma aos que se derem a c~te genero de trabalho, mas não se pód e dizer absolutamente perfeito, e
pelo menos não está cortado ás circumstancias genio, e índole dos habitantes deste va to paiz. '
Portanto, que mais acertada medida podião tomar
ª este respeito os illustres membro da commi são
de inslrucção publica, do qne propór o prograrnma
presente, aílm de convidar com premios de honra os
b~nr.m~ritos cid adãos, que ardendo cm amor da patna quize sem dar-lhe este manancial de prosperidade publica?
Que maior estimulo para corações brio o , ara
almas ensiveis ao verdadeiro amor da gloria?
Que .me~o .mais proporcionado a con eguir-sc o
fim de ~nstitmr- e ~m S)_'Stema de ed ucação publica,
e particular, phys1ca, mtellectual, e sei ntifica do
qual possão brotar copiosos fructos a bem da mocidade brazileira ?
Já os deputados das Côrtes de Portugal se lembrarão de um semelhante concurso para obterem o
melhor codigo civil e criminal.
Nada é tão preciso para augmento, e prosperidade. deste .P~iz, do que o augmento de _popula~ão, e
a mst1t_mçao de ~m systema de ed 1.1~ação . E' verdade tao conhecida que não é mister demonst.ra-la.
'
Debalde chamaremos povoação estranha por meio
·de providencias já adoptadas pelos Estados civilisados, e deste nosso hemispherio.
Debalde estabeleceremos um bom systema de co- 1
lonisação e cathechese dos nossos indigenas, se os
não formarmos por bons planos de ed ucação para se-

ª
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1·em cidadãos uteis : e debalde queremos prover ao impunidade de alguns criminosos que a oppressão
augmento das artes e das sciencias, se não conse- de um só innocente .
guirmos a ditrusão e expansão das luzes, que são neAquel~es, qu_e clurante a iníqua usurpação da micessarias para ter homens, que possão ser emprega- n_!ia E_atr1a, derao as ~ãos ao~ · sêus inimigos e tivedos nos diversos ramos, que conslituem a adminis- rao parte nos seus cnmes, seJãO tratados rigorosamente ; porém aquelles que tranquillos espectadotração publica.
Sr. Presidente, a materia é vasta, é grande, é uti- res das calamidades, que por ventura lamentavão
lissima ; mas devo restringir-me á utilidade do pro- nos seus corações, não derão provas algumas de anijecto, que discutimos; e posso atroitamente, pelo mo hostil, como hão de ser esb ulhados dos seus emque tenho exposto, concluir, que o referido projecto pregos p~lo simples facto. de não_!!migrarem da ci-\ "
e necessario, util, e convinhavcl ás circumstancias ~? E verdade que mmtos dos que se achavão no
seu recinto, tiverão a fortuna de evadir-se ; mas
deste novo e nascente lmperio.
quantos o desejârão, e não poderão conseguir! Qual
O Sn. GomDE :-Sr. presidente, a instrucção do
seria o homem de bom senso, que preferisse a cala- 1
povo é a primeira fonte da felicidade publica, e é midade da fome e da miseria, os sustos da alarma, e
um bem que o homem possue até á sepultura.
d~ latrocmio na cidade, á abundancia, ao socego, e
Precisamos instruir o povo para que aos filhos os amda mesmo aos prazeres no Reconcavo? Eu estou
pais dêm uma boa educação physica e moral.
pei·suadido de que muitos dõ'Sque não correrão
A moralidade é indispensavel...... Tempo talvez dar os braços aos seus irmãos para a expulsão dos
virá em que tratando-se de alguma remuneração, intrusos, encontrarão difficuidades insuperaveis.
nós seremos como os romanos, e estimaremos mais De alguns sei eu que fizerão os maiores esforcos,
uma coroa civica do que de brilhantes, ou qual- malogrados ou pelos estorvos de uma numerosa· faque~ reco.mpensa pecuniaria. (O tachigrapho não milia ~u ainda por embaraços physicos. E como se
OUVIO mais.)
ha de Justificar semelhante proceclimento? ão será
O Sn. FRANÇA :- Sr. presidente, a moralidade de isto acordar a animosidade do odio, quando mais
uma nação é o resultado de muitas e diversas cau- convinha abafa-la? Não será abrir a porta a denun.:.
as, e o etreito pratico do complexo de muitos meios eia detractoras, flagello assolador da sociedade?
ão será banir a confiança dos concidadãos, e esindirectos.
inguem deseja mais do que eu que se e tabele- tabelecer um estado odioso de inquietacões e l'e•
cão entre nós os bon co lumes, e a pratica das vir- ~m?
Sr. presidente, deixemos de aggravar feridas, sotudes moraes, e conheço muito bem que para isso
bre que cumpriria derramar o balsamo do esquecipóde concorrer em grande parte a instrucção.
Mas esse não é o ponto da nossa questão ; o ponto mento que as cicatrizasse para sempre.
O proJeCto exige mais a prova da coacção no jura- \
da questão é, se para haver essa instrucção, e se para
haver essa moralidade é indispensavel compor- se mento da constituição portugueza. Porém um juracaagora um tratado de educação ; e se é necessario mento prestado entre bayonetas, e á vista
para que se elle escreva que se faça uma lei .que fixe nnão, poderá presumir-se espontaneo ? i\Iuitos dos
illustres deputados, que ennobrecem esta assembléa,
um premio ao eu autor.
estes precisos tempo é que eu ventilei a these : não recusarão outr'ora presta-lo, convencidos da
e é segundo elles que cu então disse, o digo ainda sua nullidade. Demais como e provará o acto da
agora, que é ocio a a tarefa de fazermos uma lei a coaccào se não pela confissão propria, ou por uma
just.illcação o!liciosa, que quasi sP.mpre de nada
tal respeito.
Julgou-se a materia su!licientemente discutida ; e mais erve do que de illudir a santidade do juramento?
o Sr. presidente perguntou:
Divergindo portanto da opinião 'do illustre autor
0
1. Se stava concluída a 1° discussão.-Ven- do projccto, eu não qualificarei de criminoso aquelle,
ceu-se que sim.
_g:ue não desamparou o seu emprego e o recinto da
2. 0 Se o projecto pa ava á 2° discussão.-Ven- ciilade, emquanto se não provar que elle prestou esceu-se tambem que sim.
pontaneos auxílios aos nossos inimigos, ou comSeguiu-se á 2ª parte da ordem do dia, que era o metteu evidentes actos de hostilidade contra a causa
:erojecto sobre os empregagos publicos da Ilahia.- do Brazil, porque eu não entendo que fosse out.i:.a a
cau~do Reconcavo. Partindo deste princípios, eu
{Veja-se a sessão de-z2 do corrente.)
ofl'ereceria a seguinte
O SR. FERREIRA DE AnAurn : - Sr. presidente,
<C EMENDA
com razão dizia Cesar que todos os homens que hão
de deliberar sobre objectos duvidosos, devem des« (Salva a redacção.) Ao 2 .0 artigo. Os empregapir-se do odio, da amizade, da ira e da compaixão ; dos publicos providos antes da occupaçào do in.iJ>Orque haud facile anirnns verum providet tlbi ilia migo, que durante ella houverem dJdo auxilio ao
obficiunt Talvez se verifique esta sentença ácerca mesmo .inimigo, ou executado decisivos actos de hosdo projecto em questão.
tilidade á causa do Brazil, ficaráõ suspensos sem
O seu illustre autor foi testemunha das violencias vencimento de ordenado até provarem inYencivel
e dos attentados, que os novos vandalos do meio dia coaccão.
commetterão na malfadada Balúa, Slta e minha pacc Art. 3.•- Supprimido.
« Ao 4. 0 Os mencionados actos de hostilidade
tria, até que acossados do valor brazileiro procurarão e condor nas ondas sua vergonha, e suas de- serão accusados perante o ouvidor geral do crime,
predações ; e era impossível que uma ju"Stãindigna- o qual dará vista ao accusado para sua competente
ção não inflama se o seu patriotismo. Eu convenho defeza .
« Ao 6. 0 Sendo convencidos os accusados na fórcom elle, que a justiça consiste em premiar os benemeritos, e punir os r.ulpados ; mas reconheço a ne- ma do art. 4°, occuparáõ os respectivos empreg8s
cessidade de extremar os ult.imos, querendo antes a os que houverem prestados serviços á causa do llra-
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.zil, e se mostrarem aptos para exercer os ditos em-

.A:lém disto, que difficuldades se não encontrão
pregos.
em semelh'antes justificacões?
e<, Art. '7.0 -Suppuimido.-0 deputado, F11rreim
As mais das vezes são ·pouco verdadeiras ; são de
.de Araudo. »
sua natureza difficultosas, e dão lugar 'ª •muitas
ú 'SR. CARVALHO E M1l110: - Sr. presidente, o fi:audes ; e no presente caso pouco prestarião !pela
illuStre autor deste projecto teve em vista, que d1fficuldade que ha de provar cousas p'clrticulares, as
todos aquelles, que não derão provas claras e con- quaes em barnlhos e desordens de tempos revoluciovincentes de adhesão á causa do Brazil, e que pelo narios não apparecem jámais com as côres proprias,
·Contrario na Bahia as derão de repugnancia e ini- e só com aque1las ,com que as querem ver as !faccões
•
misade, devião ser punidos, e não podião gosar das e partidos.
Portanto, Sr. presidente, es te projecto se deve ter
van'tagens deste systema; e que igualmente os que
constantes e firmes na independencia deste Imperio por ~ui accelerado e precipitado ; deve-se petlir
arrostarão perigos, e expozerào as suas vidas e inte- uma ~nformação ao governo, que seja mui circumstanciada, que apresente uma relação particular das
resses, merecião premios correspondentes.
Seguio o mesmo illustre autor o principio ele- ~essoas ~mpregadas, do seu comportamento polímentar de administração politica, que consiste em tico, das e po~as em que entrarão, e o que ha de particular a res.l!e1to de cada um delles, para que se possa
castigar o delicto, e premiar o merecimento.
São estas as duas molas priucipaes, que fazem fa~er u!Il JUIZO ao exacio ~ esc1upuloso; em tanto
marchar em regras fixas o andamento da machina vai esfriando o calor das paixões; e cessando a intriga apparecerá a verdade sem a mascara da casocial.
Daqui deduzio elle, que todos os em2regados pu- lumnia.
1
Jfücos, que forão nomeados pelo governo da l3ahia,
O Sn. MuN1z TAVARES :-(Não o ouvirão os tano tempo em que a senhoreava o feroz e ºarbaro chigraphos.)
~la deira, não devião nem podião sem injustiça publica continuar a servir, muito mais com prejuizo
O SR. HENRIQUES DE REzENDE : - E u votei conaos que forão delles arrancados e expulsos, só por tra ~ urg~ncia. deste projecto ; e a razão que a isso
serem aàherentes ao systema brazileiro.
me mduz10 foi a aversão que sempre tive a essas
Mas nem tudo quanto parece justo em these geral e._erseguições, que succedem aos tempos de convulmerece ser adoptado sem maduro e circ umstanciado soe , crua~~º dous partidos se chocào por causa de
exame.
suas opm10es.
Por mais, que pareça jnsto, que não devem conEu co~sidero este projecto debaixo de dous pontinuar nos empregos os que contrarios á nossa inde- Los de yi~ta: como favor aos emigrados ; e como
pendencia derão provas manifestas da sua inimi- persegmçao aos que ficárão na cidade da Bahia, em
sade ao Brazil, e que pugnarão quanto poderão para .., uanto esteve. occupada pelos inimigos. O primeiro
sutfocar o grito da liberdade, que os povos brazilei- Pº'?- o me faz lembrar as reflexões que fez Carnot a
ros fizerão resoar quando despedaçavão as cadeias Luiz XVIIl contra as pretenções dos emigrados da
da escravidão: por mais que seja conforme aos prin- Fra~ça : desses q~e abandonárão os interesses da
cipios relatados, que os empregos devão antes ser naç~o, e os do rei; qne. se forão pôr ao abrigo dos
servidos pelos que abrasados no fogo sagrado da pengos para ver os tonos de palanque : e depois
liberdade brazileira, quizerão sacudir o jugo da tu- que a nação cansada de luctar contra os partidos,
toria da mãi patria, não é couforme á prudencia, restabeleceu ~ cust~ dos maiores sacrifici os a antiga
que ~em circumstanciada i_ndagaçiio, se tomem já as ordem de_ coisas, ~ierão .Para dentro a~cusar aquelmedidas apontadas no proiecto, que só devem t er les que. nao poderao emigrar, que ficarão no meio
lugar depois de maduro exame.
dos perigos, e que salvárão a patria.
_Quem não sabe, Sr. presidente, que ás commoSr. presidente.: o f~cto simples da emigração é
çoes de semelhante natureza acompanhão os odios, ~1ma prova .mm eq uivoca de adhesão á ca usa da
paixões, espirito de partido, intrigas, invejas, e mal- IJ!de endenc1a: a maior parte não fazem senão Jufadadas calumnias?
gir dos lugares do perigo : a cidade da Bahia era
A quantos se não imputarão factos criminosos, talvez _um ponto em que as ba1as do inimigo so
que ou elles os rtão praticarão, ou os cobrem com o crusavao com as nossas : era um ponto bloquead()
véo do crime?
onde ou a fome, ou os insultos, ou a entrada daS'
Basta ter qualquer l ev~ conhecimento da lústoria nossas tr_?pas ~avão qmito qu e temer a muita gente:para saber-se que este e o resultado ordinario das que fizerao pms ?
.
Sahirã.o para !óra; puzerão-se em campo largo: 0
crises revol~cionaria~
Verdade e que o illustre autor do prOJecto pro- nada mais fizerao. E isto uma prova de adhesão?
põe um meio de justificações para salvar que Q!iantos não sahirão para de füra estar dando avisos, como sabemos, ao Madeira!
alguem seja IJanido injustamente.
~ quantos ~os que .f icái!o na cidade não faziã o
Mas ellas são posteriores á privação dos empregos: são desapossados, privados dos seus ordena- all.i mesmo muitos serviços a ~o.ss~ causa, até dando
dos, s~m serem ouvidos, convencidos e condem- av1~?s de todos os .passos do inimigo! .
nados.
Nao "é pois o simples facto da emigracão uma.
Haverá 'J Urisprudencia mais barbara!
prova de adhesão, e amisade á causa do Brásil para
merecer esses favores. Tambem o ter fi cado na ciNeste augusto recinto formaremos leis justas e d_'.lde não é prova de inimisade para esta perseguisabias: es tab eleceremos uma constituição, que as- çao ;_porque nem todos os que desejassem sahir, 0
segure e firme sobre bases solidas a garantia dos pod1ao consegu~r. ~avia p~is de familia carregados
direitos individuaes e de propriedade dos cidadãos de filhos, que tmhao na cidade seus meios de subbr.azileiro~; e havemos desde já consagrar por dou- ~ister:icia; co~o os havião de abandonar para ir no
trma prévia, o condemnar homens sem os ouvir con- mtenor mendigar 0 pão?
ven cer e julgar?
Isso é bçim para um homem só, que em qualque1·
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parte cabe : ma.s como J?Oderião todos conduzir uma aqui suscitou e mandou pôr em ri:gol'osa obserpraga de memnos .muitas vez~~? Quando mesmo vancia as leis pr~hibitivas da acc_µmulacã© de offi.cios
OS IJ?desse~ conduzir, ?nde OS IaO meter?
...!lQ.. ~Il.!_0 sujeito; e todavia O negocio ·fiCOÚ-lIIO
Nao podião_ Stl-!!:lu1tas as...Qtsas no Reconcavo, mesmo estadõ em ·que esta via antes do imesmo deoccupado por um exercifo; e quando ahi coU'besse ereto.
·
um homem, não ~uererião sofirer, nem se poderião
9ra ~e ist? ~contece com uma lei expressa c@nbra
acommoda1~ menm~ s , que ~ó os sofirem se~s prus cuia d1spos1çao se conservão os empregados na
porque o sao. Isto e de mmt~ peso, Sr. pres ident~, P?ss.e, e uso fry.ctQ de dous_, e mais o~ios: o que
para p~r. esta simples falta pnvar a homens e pais uao acont~cerá a respeito daquelles que tem um
de familias do.s s~us e~pregos, e ab~ndona-los ao s? na Bahia, e que bem ou mal forão nelles profavor de uma JUSt1ficaçao sempre du".idosa em taes v1dos pelo governo militar intruso que occupou
circumstancias.
aquella cidade?
. Quizéra e~ que só se ~x?luissem aquelles que
Consid~remos pois mais de espaço a materia: e
t1vessemyrat1cado fac~os d1strncto~ e ~arca~amente na 2• discussão do projecto ventilaremos o que
voluntano~ de ho stihda~e, e 1m!111sade a nossa cumpr~ provi~enoiar, para que se r estitua a admicausa. Muitos ·dos que forao para o rntenor nenhum mstraçao pubhca nesta parte ao seu devido andaserviço prestarião; muitos dos que ficarão na cidade mento.
ou farião serviços á ~ausa, ou lhe não farião algum
Julgando-se a ma teria discutida propoz o 's r. premal. Como porém veio a assembléa propensa a que sidente :
este projecto passe á segunda discussão; e como o
1. º Se estava concluída a 1ª discussão . - Venregimento me faculta propôr nesta primeira dis- ceu-se que sim.
cus~ão emendas, que devem discutir-se na segunda;
2. 0 Se o proj eçto passava á 2ª discussão.eu apresento algumas alterações, que me parecem Venceu-se tambem que sim .
dar a este projecto uma face menos odiosa.
3. 0 Se se apoiava a emenda do Sr. Ferreira de
Queira V. Ex. mandar buscar a emenda que von Araujo. -Foi apoiada.
ler.
4. º Se se apoiava lambem a do Sr. Henriques de
Rezende. - Foi regeitada.
.
« EUENDA
O
Sn.
SECRETARIO
FRANÇA
pedio
a palavra para
« 1. 0 Para aquelles empregos em que concor- ler um officIO que acabava de receber do ministro
Tão nomeações do governo do Reconcavo e do go- dos negocios da fazenda :
verno da cidade no tempo da occupação, preferiráõ
« Illm. e Exm. Sr. - Levando ao conhecimento de
os nomeados no Reconcavo.
« 2. 0 Para aquelles em que ficárão servindo os Sua Magestade o Imperador o officio de V. Ex. de
antigos empregados na cidade e~ses preferiráõ , 26 do corrente, em que de ordem da assembléa
como se não prove que praticárão actos distinctos gera.l,. constituinte e. legislativa do imperio me
de hos'tilidades, ou inimisade á nossa indepen- parti~1pa, que para . iJlustração de um negocio
relativo ãs contnbmçoes que se pagão nas pas~a
dencia.
« 3. 0 Para aquelles empregos da cidade a que gens das pontes •do Rio das Mortes, e Rio Grande
não haja concurrencia de outros nomeados no precise qlfeíneSefão transrnittidas as consultas, ou
Reconcavo, mas cujos occupantes fossem encar- copias dellas, que sobre materia de registros exisnicados contra a independencia, serão servidos tirem resolvidas no conselho da Fazenda: houve o
pelos do Reconcavo que pelo art. 2° tiverem ce- mesmo augusto senhor por bem mandar e:x;pedir as
dido aos antigos empregados . - Henriques de co mpetentes ordens não só ao dito tribunal, mas
tambem á junta do commercio, e thesouro publico
Rezende. »
para . remetterem com urgeneia á secretaria de
O SR. RODRIG UES DE CARVALHO : - Levanto-me esta~o dos negocios da fazenda t.odos os papeis que
para declarar que sou de voto que o projecto passe p~ssa.o _esclarecer assim o que diz respeito ás conã 2• discussão ; não porque siga em tudo a opinião tnbmçoes das passagens, como em geral ao objecto
do illustre autor mas porque julgo necessaria al- de estradas que com ellas tem connexão, afim de
guma providencia. Na 2• discussão direi o que ser tudo presente á assembléa geral.
entender ; fui testemunha ocular de muitos factos
cc O que participo a V. Ex. para sua intelligencia.
muitas particularidades, de que não póde. s~r Deus guarde a V. Ex. Paço, 29 de Julho de 1/393.
.,sciente o mesmo nobre autor: e eu as r efenret. - Manoel Jacinlho Nogueira da Garna. - Sr. MaPor ora escuso estar a gastar tempo fallando fóra noel José de Souza Franca. » - Ficou a assembléa
da ordem.
inteirada.
•
O SR. FnANÇA : - Eu tenho que o projecto conLeu mais o boletim do cirurgião assistente de
tém materia, cuja doutrina convém discutir-se: e Sua Magestade o Imperador:
'º
por isso voto que passe á 2• discussão. Q~e o~ em«
Sua
Magestade
Imperial
passou
bem. Paco da
pregados do passado governo de oppressao militar imperial quinta da Boa Vista, 31 de Jullio
da Bahia não tem direito nenhum a sua ~onservação, O cirurgião da imperial camara assistentede á1823.
Sua
é manifesto ; e que ao poder executivo compete Magestade o lmperador.-Domingos Ribeiro dos Guidemitti-los, tambem é coisa que para mim não rnarães Peixoto. »-Foi ouvido com muito especial
soffre duvida .
agrado .
Mas creio que nisso não haverá a devida regulaO Sn. PRESIDENTE : - Como está concluida a
ridade pratica se acaso por um decreto se não fixar
definitivamente a linha de conducta que é mister ordem do dia podemos passar á leitura dos
observar-se. O patronato é um vicio inherente da pareceres de commissões ; mas se não ba paautoridade : elle tem a magica virtude de metter na receres vamos continuar a discussão dos artigos
craveira da lei as hypotheses mais absurdas . Nós do regimento da assembléa, até que chegue a
somos testemunhas de um decreto recente, que hora.

\e

)
(

148

SESSÃO EM 31 DE JULHO DE 1823

O SR. CARNEIRO DA CuNHA :- Parece-me que ficou
hontem adiada, por falta de tempo para se examinar, a minuta do officio que se l)a de expedir ao
governo sobre os ultimos successos da cidade de
Porto Alegre ; e julgo conveniente tratar disto para
evitar mais demora.
O SR. ANDRAD ..\. MACHADO : -Apoiado.
O SR. SECRETARIO FRANÇA: -:--Aqui está a n:iinuta
do officio que se ha de expedir aos secretanos ~e
estado do imperio, guerra e justiça. (Leu a minuta .)
Fizerão-se algumas pequenas alterações de redacção, e mandou-se expedir.
O SR. PRESliJJENTE : - Se ha para se ler algum
parecer de commissão vamos á sua leitura.
O SR. SECRETARIO FRANCA :-Como não ha, póde
entrar em discussão o da êommissão de marinha e
guerra, sobre as milícias de S. Paulo, que ficou
hontem adiado.
Decidiu-se que entrasse em discussão.
O mesmo Sr. secretario o leu com as indicações
dos Srs. Alencar, Araujo Lima, e Andrada Machado
olferecidas na sessão antecedente.
O SR. ARoucnE RENDON: - Hontem aqui ho~
verão contradições em materias de fac:_to entre mim
e alguns Srs. deputados, e para qu~ nao pareça que
alaum de nós se enganou, eu peco licença á assemblia para elucidar a materia. QSr. Andrada Machado disse que de Santos forao repentmamente
mandados embarcar milicianos com engano. E' verdade o que elle diz.
.
De S. Paulo partirão 800 voli:ntano.~; e prova-se
que erão voluntarios, porque nao haviao tropas em
s Paulo e por isso não havia quem podesse guard~r 800 homens armados. Com~udo como a vont_a~e
do homem é sempre arnbulatona, na marcha fug1rao
alguns e outros em Santos forão julgados incapazes
de embarcar; com o que faltavão cousa de 15 o~ 20
para o estado completo de 800 praças, _e por isso,
não querendo o Conde de Palma deixar de ser
exacto mandou preencher por aquelle extranho
modo .
O Sr. Ver!!lleiro disse que forão levados e!I\ correntes para ºa cidade. ão duvido que o illustre
preopinante visse algum, ou algu~s presos ; mas
esses erão aquelles que tendo assi_gnado os seus
nomes de voluntarios, tendo recebido fardamento
novo, e voltando com licença a sua casa se esconderão nà occasião da marcha.
IBtimamente aqui se disse hontem, que ainda nã(l
constam authenticamente que elles marchassem com
a promessa de voltar em do~s annos, como _eu tinha affirmado . Se eu aqui tivesse os papeis que
deixei em S. Paulo mostraria a copia authentica do
aviso que m" foi remett!do pelo Co1_1de de Palma
para receber os voluntar1os, e orgamsar os esquadrões : mas felizmente aqui se me entregou por
certidão o bando que publicou o Conde de Palma
com as forcas do aviso e ordens que recebeu, e que
eu mandQ 6. mesa para ser lido.
I aualmente remetto um officio que o anno passad~ recebi do commandante do 1° corpo com o
mappa do estado elfectivo, e relação dos que regtessavão uns por doeu tes, e outros por casados. Pelo
mappa se vê que em Abril do anno passado tinha
aquelle corpo 242 praças; e é natural que hoje não
tenha mais que metade.
Pelo estado deste julgo o outro corpo ; e por isso

affirmei que o seu est.ado elfectivo estava reduzido á
metade mais ou menos. A relação confirma, que
de facto vierão os casados. Disse hontem que ficarão
alguns que não quizerão vir : isto soube porque
perguntei aos mesmos que de lá regressarão. Tenho
informado o que ha, e a assembléa resolva o que
melhor convier.
O SR. CosTA BARROS: - Sr. presidente : eu serei
sempre de voto que se não occupem milícias em
quanto houverem soldados pagos; mas nem por isso
posso approvar as indicações do Sr. Andrada Machado, e do Sr. Alencar. Resolver a assembléa que
o poder executivo tome esta ou aquella medida, sem
primeiro haver a informações nece sarias, nunca
se fará pelo meu voto. Eu não louvo o proceder do
governo a respeito das milicias de S. Paulo; mas
sei que quando ha uma revolução em qualquer provincia ou invasão de inimigos, se lhe deve dar o
auxilio mais prompto, isto é o da província mais
visinha ; e creio que é o que se fez por causa da
guerra do Sul; por isso entendo que a commissão
diz muito bem que só ao poder executivo compete
decidir este negocio porque só ellc sabe os motivos
porque se tem procedido assim.
Apezar disto eu apoiarei a indicação do Sr.
Araujo Lima para que e peção informações ao
governo; ruas determinar-lhe que cumpra as promessas do antigo, Deus nos livre disso; o governo
aetual não póde nem deve er obrigado a verificar
o que o antigo prometteu ; isso traria comsig~
graves consequencias ; deve fazer o que pede a justiça, mas não ser cego executor de todo o arbitrio
que lembrou em outro tempo ao extincto governo .
Eu julgo tão bem fundada a indicação do
Sr. Araujo Lima que me parece que esta assembléa se decidirá pela maior parte por ella; pois
nada mais se póde exigir do que esclarecimentos
sobre as ordens que fizerão marchar aquellas milícias, e sobre as que as tem conservado no sul.
Voto portanto pela dita indicação.
O SR. jfuNIZ TAVARE :- ou do mesmo parecer;
não approvo a conducla do governo ; mas Lambem
não desejo que se tome resolução alguma nesta asbléa, sem havermos informações do governo.
O SR. krnnADA J\1ACHADO :- Eu sou de opiniio
contraria; não sei para que são neces arias informações; o caso é notorio; o governo violou a lei
servindo-se de milicias quando devia servir-se de
t1 opas de linha, e conservando-as em provincia
estranha ; e usou para isso da armadilha de uma
promessa que não cumprio; eis-aqui o que o governo fez, e que não podia fazer.
No bando que o meu illustre collega da provincia de S. Paulo mandou á mesa, se conhece a velhacaria com que se procedeu, promettendo-se que
o serviço seria de dous annos, e louvando- e muito
o valor e a fidelidade dos paulistas; emfim usou-se
de tudo o que era necessario para fazer cahir os
patinhos ; e depois não se lhe cumpre essa mesma·
promessa que se lhe fez .
E' pois de toda a justiça que o governo dê remcdio aos males que estão soffrendo esses poucos desgraçados pais e maridos que ainda por lá existem.
Eu não quero que se ordene nada positivamente ao
governo; eu sou e serei sempre do voto de conservar a mais perfeita harmonia entre esta assembléa
e o poder executivo ; e além disso talvez que pela
afluencia dos negocios lhe tenha este esquecido ;
portanto não mandemos; lembremos o que talvez
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por termos menos. ne(?ocio nos nã!l esque~e. Neste ralmente se pensou, que a campanha seria de
sentido é que tenho lallado; e uao acho mconve- muito pouca duração, segundo a face que apresei:Jniente-em que um poder lembre ao outro qualquer tavão os negocios de Buenos-Ayres e Montevidéo
medida para o bem dos povos.
de mQdo que até se marcavão então os mezes que
O Sn. CARNEIRO DA CuNHA--:-Tenho ouvido di- senão -necessarios para conseguir a tranquillidade
zer que as milicias de S. Paulo marcharão para daquellas províncias, de que tanto dependia o so dàfender uma proviricia visinha, e que portanto cego da província do Rio Grande de S. Pedro
isto. nada tem <le irregula1~; se ellas marchassem, continuaménte inquietada pelas tropas de Artigas,
M
· ·dé d 1 d q11e a não serem desbaratadas, estenderião suas
· d
SL'. presidente, depois e ter onlevi ~ ec ara 0 incursães, e commetterião roubos até ás vizinhanque Sl:l queria ~nir ao Brazil, bem estav~; ~as ças de Porto - Alegre, e talvez passarião ávante com
quando marcharao de nenhum m<;>dó se podia dizer notavel damno dos nossos concidadaos.
Poder-se-ha dizer que se- devia tratar sómente
que ião defender uma província nossa; forão por
que era necessario fazer 0 .gosto a quem assim 0 de defegder a fronteira . do Rio Grande, sem faze!:
quéria, e lá estão até a~ora soffrendo calamidades. marchar nossas tropas p·ara fóra dos nossos limites;
O nobre deputado que me precedeu disse qu·e
.
não se tratava de ordenar imperiosamen_te ao go- mas isto só ·dirá ·quem não tiver conhecimento to11
d'
·
pographico daquella província, e se esquecer da
verno que retirasse aque as tropas; e isse mmlo immensa_ linha, que fórrna a nossa fronteira, .e que
bem ; o que se quer. é lembrar-lhe que já é tempo
de. remover aquelles pais de familias -de um paiz só· poderia ser defendida com um muito consideraonde lhe faltão todas as commodidades; e na ver- vel -numerg_de trópas, para poder obstar ás cordado eu não veJ·o actualroente embarac.o al 0aum que rerias de nossos inimigõs, se tal fosse possivel, á
vista do systema com que se faz a guerra nÕSul. .
estorve o seu regresso. . .
E t
a·d d
- f ·
· · d
Quarnlo eu propuz, na sessão de 22 deste mez,
s on persua 1 0 e que nao 01 com esp1nto e
que se mandassem restituir aos seus lares todas-as conquista, .e de augmento de te:r-ritorio, que se
tropas quA estavão na campanha do Sul, vi ·pri- mandarão nossas tro~as á Montevidéo, e á colonia
.
.
do Sacramento : foi para buscarmos maior facilimoiro que não havia inconvement-e, porque Já es- dade de destruir, ou ao menos conter nossos initava evacuada a Bahia, e o governo podia obrar
·
livremente a este respeito segundo me pareceu con- migos com muito menor numero de soldados, e por
·
b
·
·
d
consequwcia com muito menor despeza e sacrifiveniente. Julgo pms tam eDi muito a1usta as as cios do Brazil: foi tambem com as vistas de estaindicações·do Sr. Andrada Machado e do Sr. Alen- bolecer o theatro da guerra fóra do nosso territorio,
car, para que se lembre ao -governo aquillo de que no que sempre se ganha a favor dos cstabelecimenparece ter-se esquecido, e queª justiça reclama .
tos ruraes, ainda contando-se com a mais exa_cta
O Sn. i\loNTESUMA: - Eu pedi a palavra para disciplina e subordinação da tropa.
vo tar contra a emefida do Sr. Araujo Lima que faz
Quanto a terem marchado tropas da provincia de
depender da confirmação do governo a deliberação S. Paulo, com promesrn, como se acaba de dizer,
da assembléa. Para que se pedem informações ao de voltarem no fim de dous annos, promessa qu!J
governo? Para saber que existem no Sul tropas se não cumpria, pois que aindª existem no Sul,
. milicianas de S. Paulo, e que se lhes Tez uma pro- não posso deixar de admirar a facilidade com .que
messa que se lhes não cumprio ? Tudo isto já se se nota esta falta, e se pretend e exigir o promp.to
sabe, sem v.fre'm novas instrucções. A emenda que cumprimento de semelhante promessa, o que en deve passar é a do Sr. Andrada Machado; não vejo volve não pequena increpaçào ao governo, sem
nella ingerencia alguma desta assembléa no póder primeiramente se saber, qual foi o motiv:o da deexecutivo; ·lembra-se-lhe que faça o que ha muito mora, e se não resultarião males consideraveis
devia ter feito, C' para isso não precisa a assembléa para o__ Imperio, fazendo-S'e recolher as tropas· de
iustrucções do governo.
S .• Paulo, para se.rem substituídas por outras.
O Sn. ARAurn LmA: - As razões em que se
Quando o governo prometteu, que dentro de
fnnda a minha indicação já tem sido aqui ex pos- dous annos se recolherião estas tropas, não teve
tas; nem me carrearei a dfil-as em res posta ao certamente a menór· tenção de enganar: naquelle
que acaba de dizer o illustre deputado, porque tempo, como já disse, .todos pensarão que a duraseria perder tempo, em expender o que salta aos ção da guerra seria de poúcos mezes, e fazendo-se
olhos de todos. .
uma promessa com latitude de dous annos, era bem
Uma assembléa legislativa não póde em certos de esperar, que. podesse ser cumprida : se falharão
ramos dar um passo sem pedir informações. CQmo as esperan ças do governo, se errarão todos os que
poderá deliberar sobre finanças, agriieultura, com- contavão com a brevidade da decisão dos negocios
mercio etc., sem o governo dizer o que ba sobre do Sul, é manifesta injustiça o increpar de má fé
aquellas repartições? lsto é tão claro que não vale o procedim ento, que tem havido com as tropa_s de
S. Paulo: certamente uão houve tenção premeJi:;
a pena dar explicação.
Agora s~'br~ o pon~o da questão digo_que_ de- tada de enganar os honrados paulistas ; nem por
vemos pedi!' mformaçoes, porque para mun amda mero capricho, ou por má vontade ~m elles sido
nã.a está evidente quo se fez essa promessa-: além demorados por tão longo tempo fóra de seus lares-,
disso não sabemos se tem havido ordens poslerio- e em distancia tão consideravel : poderia o líoverno
res, ou factos que obrigassem a fazer o contrario- errar' em seus planos, e conjecturas, sem taltar a
do que se promettera ; e at_é já tenho ouvido fallar boa fé, e sem tenção de enganar.
em ordens novas expedidas pelo governo de_ TambenÍ não posso admiitir a proposição de se
S. Paulo. Emfim é preciso que conheçamos tudo não deverem fazer marchar as milícias para fóra de
isto com miudeza, e por isso requeiro informa- seus· districtos e provincias, empregando-se com
ções.
preferencia, e até unicamente as tr.opas da primeira
sn~ NOGUEIRA DA GAMA: -Quando pela vez linha.
.
primeira se fizerão marchar tropas para o Sul, .ge.\.o gornrno· é que toca tomar todas as medidas
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para a defeza do imperio, empregando as tropas serem 'substituidas por outras sem conhecimentos
dé . l • e 2• linha, como achar mais conveniente ; do locaJ, e não affeitas ao clima, devendo-se esnão me consta que haja lei alguma, que vede o perar que antes de poucos mezes sejão expulsaemprego das tropas da 2• linha fóra das suas pro- dos de Montevidéo os luzitanos nossos inimigos,
vincias: demais ainda que pare.ca muito conforme que ainda alli se achão : seria até uma injustiça que
á razão, e aos interesses .da agdcultura, da indus- em troco do prazer de se recolherem aos seus lares
tria ·e do commercio, que se n~o empreguem se- com a antecedencia de 3 ou 4 mezes, fossem primelliantes tropas em distancias consideraveis de vados da gloria da total expulsão dos nossos iniseus domicilios, antes de censurarmos o seu ~n- migos aquelles olliciaes e soldad~s que por tanto
prego deviam os examinar se h~vião tropas da. l • tempo os tem acossado, e reduzido ao apuro, em
linha em numero e forca snfficiente e proporc10- que se achão.
·
nada aos fins que se pt:etendião conscgúir : ninPareço-me portanto extemporaneo o propor-se
guem póde ignorar que a .nossa principal def~za ao governo que cumpra a sua promessa : confie-se
<!onsiste nas tropas da 2• lmha combmadas, e aJu- no governo :..,elle o fará quando as circumstancias
dadas pelas da 1• linha : se unicamente quizesse- o permittirem, sendo be.m de esporar que com as
mos defender-nos com estas, sem duvida nós pel'- providencias ultimamente dadas para o bloqueio
deriamos, já tirando consideravel numero de braços de l\fontevidéo, em breve terminará a campanha
das .classes productoras da riqueza publica, já do Sul com honra, e gloria ~o valor brazileiro.
onerando · á nacão com impostos insuportaveis,
O Sn: CosTA AGUIAR : - E' do meu de,·er, como
para se haver o ênorme cabeda\, que exigeª ma nu- rrpresentanle da provincia de S. Paulo, dizer
tencão das tres armas da l• lmha em quantidade tambem alguma cousa sobre este objecto, e offerecer
s uffiCientc para a .defeza do imperio, e conser1ra- o meu parecer em defeza dos meus honrados patrição da tranquillidade publica ; sendo ele prim eira cios. E' YCrdade, Sr. presidente, que eu não estava
intuicào, que tropa sem exacto e prompto paga- em S. Paulo quanda partirão aquellas tropas, mas
m enta não póde, nem convém que exista.
por éartas de piissoas fidedigna soube que as cousas
Igualmevte não posso convir com os que pr~ten- se passarão como disse o Sr. Vergueiro, ainda que
dem excluir absolutamente as tropas da l• hhha, da circumslancia das gargalheiras não tive noticia.
confiando a defeza do Imperio sómente ás da 2• Apezru: do que expoz o honrado membro o Sr. Nolinha: eu não duvicj,o do valor e coragem.de semo- gueira da Gama é indubitavel que as tropas sahirão
lhante tropa, que ainda á pouco ouvi nesta assem'- com a promessa, de ·que fallou o Sr. Arouche Renbléa ser posta a par da l• linha : mas duvido de don, de servirem sómente .dous arrnos, e todavfa
que ella se possa arrostar de per si sómente, com servem ha seis; portanto por mais que se diga e
guerreiros de profissão, e que só tem 0 cuidado e acarrete para desc ulpar e to procedim ento, faltou-se
o emprego das armas; pelo contrario muito se ao que se. promette u, e tanto basta para exigir a
deve esperar della sendo- auxiliada pela tropa da s ua retirada. Approvo por isso a indicacão do
l• linha.
Sr. Antonio Carlos para que se diga ao governo que
Quanto ao reparo e censura, que se tem feito de faça executar a pl'ome sa, ordenando ao mesmo
não se haver exigido de cada uma das províncias tempo as providencias qu e forem nece sarias· em
do imperio um certo contigen te da tropas para ser
· d
· d d'
N
enviado ao Sul, ainda que á primeira vista pareça conseguencia ªretira a aque 11 as ~ropas. l ãó vejo
ser isto conforme á razão, e á justiça, dicidiremos que msto se ataque 0 governo, pois apenas se lhe
o contrario se nos lembrarmo de que o onus na- lembra 0 cumprimento da palavra dada, para qu e
cional seria então muito e muito maior.
não continuem 0 padecimentos desses pobre
Com eITeito quem póde duvidar de que os solda- ho/1)ens por tempo indeterminado. (0 resto não se
.
d
b.
.
., ouviu.)
1 dos pauhstas sen o por 11a 1tos, e e11ma mui.o .
1 analogos aos do Rio Grande dq Sul, suportúrão
O Sn . VEl\GUEIRO : - Sr. presidente: Parece-mP
m elhor as fadigas e privações insepararnis da qu e a justiça e a boa fé devem ser as bases de toda
guerra nas fronteiras do Rio Grande, e mesmo a administração. Um illuslre membro aqui mo trou
dentro do territorio de nossos inimigos, do que querer justificar o anti:go gornrno, por não haver
os do Pará, do Maranhão, Ceará e mais províncias lei expre sa que prohiba o emprego da forca
do Brazil? Quem póde duvidar do excesso de des-1 miliciana fóra da província. Eu convenho que nao
peza que deve haver no transporte de tropas de I ha lei expressa ; mns ha a lei do interesse gerar á
- províncias tão distantes do theatro da guerra, e qual cedem todos os interesses particulares (apoiada perda de tempo em chegarem ao lugar do seu do).. .•.•• Todos os cidadãos todas as província
destino, comparativamente ao transporte da tropa devem concorrer com igualdade; e não carre"ar
da proYinc.ia de '.'· P'.lulo? Logo é claro que o bem todo~ peso .s?~re uma só provincia. Diz-se que
geral do _1mpeno d1ctava a escolha destas tropas, sa~1rao os m1\1crnnos _de~· P'.lulo porque não . havia
poupando-se ·em despezas, e em perdas de solda- allt trop.a d.e lmha; nao e assim; hav1~ a leg1ão de
dos: portanto deve absolutamente cessar seme- tropas hge1ras que me parece que t.inha dous mil e·
lhaul · incr~lação.
tan.tos hom ens que estavão na fronteira, e ainda
~ Não menos julgo inadmissive! a censura que se assim se fizerão sahir mais 80.0 miliciano.s, para
quer fazer ao parecer da comm1ssão por affirmar ! arrumar outros tant?s. e.stabeloc1mentos, pois l?dos
que é da attribuição do governo o empregar as· sabemos que cada m1hc1ano é um pat de fam1lw
tropas · da 1a e 2• linha como achar mais convc- qu~ faz falta a sua mulher e seus filhos que sem ellr
niente' á. defeza do imperio, fazendo-as render por ficao em abandono.
outras do modo, e no tempo mais apropriado : 1 J>ortanto se a provincia de S. Paulo não tinh a
seria em verdade um grande ~rro, o fazer retirar 1 tropa~ d.e linha é porque já as tin~a mandaao para
a9ora as valentes tropas paulistanas da campa-1 a fronto1ra, e por consequencia foi uma violencia
nna do Sul, onde tão grandes serviços têm feilo tirarem-lhe tambem os milicianos, fazendo tanta
r,om gloria e · credito do valor hrazileiro, para familias desgraçadas, e prejudicando a agricultura,
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quando as outras provincias devião concorrer com
igualdade, porque o beneficio eita. geral para
todas.
Quanto á falta de boa fé não sei como se procura
justificar o velho governo que por si mesmo caducou, (a.poiado) que cahio pC1l' sua pessima administração e má fé ; (apoiado) se assim não fosse não
cahia; ninguem se revolta contra um governo bom
e justo, (apoiado) todas as revoluções · têm por motivo as injustiças e violencias dos governos. O. antigo
governo não póde ser desculpado, fez sahir aquella
pobre gente, promettendo-lhe que ião servir só pir
dous annos, e todavia ainda não vir.rão aquelles
desgraçados que forilo illudidos.
Quando um governo não segue a marcha dajuslica,
e se procede de má fó, a desconfiança é geral sobra
todas as uas medidas; ó necessano não enganar,
e ca pa.citar os povos de que sempre se obra em boa
fé, e nunca com violencia; quando assim se pratica
o governo é amado, o lodos estão promptos a defen1 de-lo: tal considero eu o actual governo mas não o
passado de que fallei. (apoiado. ) Elle tem em suas
mãos o remodio para este mal de qu.e tratamos ; se
são n ecessarias mais forças preencha os corpos e
e e tes não são bastantes proponha a creação de
novo ; ainqa que preenchidos os actuaei crei<r que
terá tropas para fazer marchar.
Finalmen te ao governo compete lembrar as
providencias que julgar convenientes, para que se
não arruine.uma província ao mesmo tem po que as
outras nada soffrem, segundo a injusta medida do
governo velho, que o actual deve sem demora reformar, principalmente havendo um tão avultado numero de tropa de linha.
O Sn. ÁNDI\ADA ~ÍACUADO : - Sr. presidente:
A'dsta do que ouço não sei se estou no mundo da
lua l Eu creio que todos sabem que a tropa mercenaria 'Ú a que e emprega em qualquer precisão, e
que só na falta absoluta d'aquella se chamão as
milicias; a milicias, Sr. presidente, são uma força
1 propria e unicamente provincial, que não póde sem
urgenlissima neces idade ser tirada da província a
que pertence; muito menos para ficar eternamente
á di 1po~ição do governo. Em verdade, apezar do
que dis e um nobre preopinante, não se acha uma
só razão solida que possa de algum modo justificar
o governo de faz r carregar tão grande pezo sobre
uma só província, quando todas as outras têm
homons com que devião concorrer.
J)iz-se que os paul,isLas são rnlentes, mas eu não
admitlo essa pat·ticularidade; o . paulistas sªo
brazileiros, e todo o brazileiro tem iilma nobre e
raloro a (apoiado) e por i so os das outra províncias
servirião igualmente hem se. os empregassem.
Tambem do nada erve o dizer-se que os pa•ilistas
por mais visinho erão mais proprios para aquella
guerra ; a historia mostra que os homens de pa~zes
'quentes ão sempre bons soldados nos paizes
frio ; gracas ao oi que nos produziu! Seremos tão
hon soldiÍdo nos desertos da Africa coroo nos gelos
0
da oruega.
,
O go1·erno lembrou-se que devi'ão marchar os
paulistas,' e assim o fez, illndindo-os ainda com uma
prome a que não cumprio, e não havemos de fallar
contra o governo? i nguem ãtaca o novo; queixamo-nos do velho, e contra elle todos os baldões me
parecem pouco ; (apoiado) sim.rtudo é pouco pelos
inforlunios que acarretou sobre a nossa patria,
maldição eterna tenha elle (apoiado) tanto o aborreço
e o detesto l O novo, torno a dizer, não está neste
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caso.; se o e~t~vesse não lhe diriam os que se abstivesse d~ ~~r lnJUsto; . c.om9 representantes da -nação
reprrmmamos suas mJustiças.
l\1as não é este o caso em que estamos · o que
basta é dizer ao governo. actual que c~mpra a
promessa. do velho,. o que talvez não tem feito já
pelos muitos negocios de que tem a tratar : a obrigação de bem fazer lambem é nossa; facamos o
que está da nossa parte ; a lembranca é nossa o
applicar o remedio é delle . A'vista · disto não 'sei
como se diz que se ataca o governo; eu não faco
mais que lembrar-lhe o que é attribuicão suá·
lembro-Ih' o como representa.nte da nação, ê especi:
almente como paulis ta, pois pertenco mais de
perto áquella província que me honrou· com a sua
con~ança i e per~en ce ndo-lhe mais de perto devp
sentn· mais qu~ nmguem. os males queªa affiigem,
e lamentar mais que só os seus filhos fossem escolhidos para aquelles trabalhos, dando - se- lhes os
títulos de heroicos e valorosos, com que O$ engodarão
para os arrancar de seus lares abandonando suas
familias. Termine-se islo ; e restitua o governo esta
boa gente á sua patria para que voltem a reclinar-se nos braços de suas mãis, mulheres, e
filhos.
O Sn. HENI\IQUES DE REzEXDE : - Levanto - me
para foliar a favor da emenda do Sr. Araujo Lima.
Sr. pre~identc, occorre-me neste momento uma
circumstancia que me faz crer, que o governo
Jaborª-em grandes ditliculdades, para poder já fazer
isso que se quer . O _go_verno de PernamQqco
representou a S. '.\I. o Imperador a necessidade
de que se fizesse recolher áquella provincia a
t_rQI?_a que á ser afrnos está em Montevidéo, Sua
Magestade respondeu, qu e tinha dado, ou ia dar
a ordens para isso. Ora não se tem até agora
verificado, e isto faz suppor algll'lll embaraco que
o tem impedid~. Digo pois, que se péça ao
governo esclarecimentos antes de mandar retirar
a quellas tropas .
O R. OGCEII\A DA GA~a: - Estou bem persuadido que as milicias devem persistir .no_s seus
districtos, emquanto fõr possível, mas não que
devão ser perman entes, como dá a entender o
illustre preopinante nas expressões, que soltou no
fogo do seu discurso contraditorio, como quasi
sempre. O decreto desta assembléa que está já
a ponto de se publicar, deixa para o chefe do
poder executivo o fazer marchar as milicias para
fór~ das suas provincias .. O cl~efe da nação é que
es ta encarregado de prov1denc1ar a defeza nacional :
ha · d!! lançiv· mão de M:Jdos aquelles meios; que
estiverem a seu alcance; e tolhermos-lhe estes
meios, é não querermos existir. Diz um illustre
preopinante, que e ta injustiça foi uma das causas
do antigo governo cahir por ·velho absoluto, debil
etc. etc., isto são expressões exageradas: que
injustiça tão grande foi esta que se fez? Vamos
examinai-a. Faltou-se aquella promessa:
não o
1
duvido: mas procuremos os motivos paradecidirmos
da bo.a ou má fé do governo.
Não havião tropas de ·linha sutlicientes, e era
necessario r eco rrer a milicianos para se conseguir a
defeza do Imperio: aponta-se o recurso de um
rtlcrutamento para livrar os milicianos, como se
todos nós não soubessemos, quaes sejão os males
que faz um recrutamento: por mais diligencias
que se fação, não se conseguem recrutas: o que
estão no caso de assentarem praça na l.• linha,
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iogem ficão fóra do alcance, v·ão habitar entre as te-se a assembléa, e terminemos este longo debate
feras· 'é verdadeiramente uma desgraça em todas com a suã decisão.
as pr~vincias onde se _vai proce?~r. a ui_n recrutaO SR. D1AS: -Sr. presidente: eu requeiro que
mento: dêzertão, mudao de dor_mcilio, vao. pa1:a os fique adiado o parecer, poi$ tenho que fallar sobre
matos: emfim isto é bom de dizer, Iftas d1fficil de elle, e a hora estú quasi a dar.
executar : completem-se os reg!mento.s; augm~nte-s~
O SR. ANDRADA MAc~ADO : - Então eu requeiro
o numero delles; tudo isto sena possivel, se tivesse- que co·ntinue a discussão, e diga o Sr. deputado o
mos bastante povoação, se tivessemos
renda que tem para dizer, porque já é tempo de se decidir
necessaria para o exacto pagamento da tropa, sem este negocio.
o qual não póde estar d~baixo das armas, nem póde
obter-se della bom serviço.
O SR. PRESIDENTE:.._ O Sr. Joiié Custodio Dias
Tenho ouvido dizer que se faltou a promessa, e tem a· palavra, póde fallar sobre a materia do paque isto é- um crime muito grande e horroro.so, recer.
_
quando nós sabemos, que não se faltou ~ pro~os1to,
O Sn. D1As :-Sr. presidente: tirar tropa aguere que por momentos so esperava o feliz ex1to da rida de uma empreza em que so acha empenhada,
campanha, sém que pessoa alguma se persuadisse é medida que póde ter pei·igosas consequencias.
que dul'asse tanto tempo: es~amos agora, e e ~ estou Outra qualquer tropa que se mande para aquelle
muito persuadido, que mui breve cessarão estas ponto tarde adquirirá o mesmo gráo de pericia 1Jm
dificuldades. mui breve, e mais breve talvez, do que que esta se acha, e mais tarde corresponderá aos
todos nós p~nsamos, Ouvi tambern dizer, qu.e ~eve fins que se desejão; sem fallar na im)llensa despeza
cahir este pezo igualmente por todas as provmcias : que se hade fazer· para a conduzir áquelle lugar.
isto he verdadeirnmente um absurdo : se nós · Se o motivo de se querer remover estes milicianos
podessemos marcar o conti.ngente de cada uma, de é a desgraça em que se 11chão as suas familias, sejão
maneira que carregasse 1~ualmente. em tod~s .as estas soccorridas á custa das províncias donde se
provincias, muito bom sena : . mas isto sao 1~eas pretende tirar a tl'opa quo os deve substituir ou pelo
chimericas . Srs. deixemos particulares prevençoes: oslado; e eu estou prompto, e dEl mui boamente, a
os bens que existem- em 9:U1:llquer _ponto ~o Brazil dar uma parto de meus vencimentos para acudir
pertencem á nação brazll.01r~, nao .pertencem só a esses desgraçados; mas nunca votarei que se tire
áquella província onde exister~ (apoiado): toi:l~ o d'alli uma tropa aguerrida acostumada ao clima,
onus publico não é s óde uma, e de todas as. provm- e quasi proxima a concluir com ºgloria.o fim a que
cias (apoiado): ora quando se trata de acudir a um foi alli levada.
ponto, que pertence ao terr!lorio ?razileiro, deve-~e
Só se lhe querem roubar essa mesma gloria que
procurar acudir com os meios mais promptos e ma_1s lhe pertence 1 Ao menos nunca isso se fará pelo
efficazes, e que sejão menos çravos~saotodo da naçao meu voto.
brazileira; e por isso deve 1mmed1atamen.te ser soeO Sn. VERGUEIRO: - Eu não cligo que se desamcorrido pela mais visinha,ainda q~e por isso solTra pare a commissão; mas nunca direi, como se tem
maioruravame: q:;seussoccorrossaomais promptos, dito, que a · medida foi justa; querer sustentar a
aprovelfao mais do que os s~ccorros das m_ais dis- justiça da medida é sustentar o crime. Muito emtantes, e são meuos-d1spend1osos; ora se nos foss~- bora se fação despezas, mas repartão-se por todas
mos a dividir estes soccorros, S. Paulo sofTrena as provincias, e não pese tudo sobre uma só; não
menos mas o remedio não aproveitaria, e o mal estavão muito longe outras que sem os grandes
para o 'todo na nação seria muito maior·
. .
in commodos de que aqui se t~m fallado podião ter
,
Como 'J!Qderia a tropa de uma das provmcias prestado gente, e sem correr as distancias do norte
do Norte ir fazer a guerra ao _Sul'? Que despezas, a sul.
A proYincia de !\tinas tem o dupio da população
que encommodos não causaria? E' pois necessario
·fazer sempre marchar as .tropas d~quelle_ ponto que de S. Paulo; S. Paulo já tinha dado a legião, e
. fôr mais proximo: de mais os patrhstas sao acostu- Minas nem um 6 homem; mas eu sei como so demados aos rigores do clima do Sul, e ao modo com liberou assim este negocio exigio-sc esta medida no
que nelle se faz a guerra: eu pelos me~s l:lvós ~a!Ilbem ministerio do Conde da Barca, e acontecendo estar
pertenço á provincia de S. Paulo: dezepriaallL vial-la: em sua ca a um eng nheiro, disse-lhe que erão
mas estes são daquelles males, que vem das bons os milicianos de S. Paulo para irem, e assim·
circumstancias. Emquanto dizer-se que · ficão dis- se der.idio. Eis-aqui como e fez este negocio; e
tantes de suas mulhere11> e filhos,. muit11 mais desta mesma fórma se flzerão muitos.
distantes e em peiores circumstancias ficarião os que
fi
fossem de outra qualqner provincia: sahiudo as
Julgou-se a mal'(!, ma teria discutida; e prop-ôz o
tropas da província mais p~ox.ima é menor .º. 1~al Sr. presidente·
para o todo da nação brazileira, do qu e. d1v1dml.• Se passava o parecer.-Não passou.
do-se este pelas mais provin~ias: a despeza publica
2.• Se se approvava a emenda do Sr. Araujo Lima.
é ·muito menor, por ser feita d' aq.uelle ponto -Foi approvada; ficando por isso as outras prejudique se acha "em mais proximid~de: deixemos cadas.
portanto ao governo actual o cumpnmento d.a proO Sn. PnESIDRNTE assigrrou pd a ordem do dia;
messa feita pelo anteced_e nte, qua?d~ perm1tt1rem 1. 0 .A l. • discussão do proJecto do Sr. ArauJO
as circumstancias: pouco tempo mais pode durar Yianna para não exercerem os Srs. deputados outro
es te sacrificio,
_
algum emprego durante o tempo da depulação :
o SR. FnANÇA: - Sr. presidente: A questão 2.• O regimento da assembléa.
qu~ temos' para resolver ~ se a l:lsse~blé~ deve · Levantou-se a sessão depois das 2 horas da tarde.
deliberar sobre este negocio com mfornrnçoes ~o. -José Rica1·do da· Gostei Aguiar de Andrada, segoverno. ou sem ellas; e parece que todos quererao · ereta rio
que antes se delibt·re, com informações porque é 1
·
..muito mais facil proceder com acerto; mas consul - .
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SESSÃO EM 31 DE JULHO DE 1823
RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA
l'AllA CAETANO PINTO DE MIRANDA aIONTENEGRO

l!lm. e Exm. Sr.-A a sembléa geral constituinte
e legi lativa do lmperio do Br~zi_l tomando e~ ~O_!l
sidoração o parect1 _da comm1ssao de cons_tit~1çao
sobre o incluso olllc10 do governo da provmc1a de
S. Pedro do Rio Grande do Sul, de 21 de Junho
proximo passado, e documentos que o acompanhão,
tudo relativo ao jacto escandaloso praLicado pela
força armada da cidade de Porto Alegre. com manifesta u urpação de _poder legislativo: Tem resolvido : 1. 0 Que obre o mesmo officio se proceda a
uma davas a, para que se conheção o · autores do
dclicto, considerando-se corno taes os primeiros
tratadores ou agentes delle, o limitando-se unicamente a e tes a mesma devassa, concluída a qual
se participarã ~ esta assembléa o s~u ~esultado,
oauindo immediatamente o curso ordmar10 e legal:
2.~ Autorisar o governo para remover do commando
da tropa, e para f6rã da província, o tenente coronel Gaspar Francisco Ienna Barreto, e o sargento
mór José Luiz Menna Barreto, e suspender do exer-
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cicio uos seus _lugare~ º· presidente do referido goyerno (crue sera subst1tu1do na fórma da lei, pelo
immedialo em votos) e o secretario interino delle
Bernardo Avel~no Ferreira e Souza, sendo aquell~
t~mbem removido para fóra do districto em que se
tira a devas_sa! e este para fóra da província: 3. 0 Que
se declare 1rnto, uullo, sub~ersivo, e anarchico o
j uraàíêí:íto prestado na indicada occasião na cidade
de -Portó Alegre, e se mande trancar, para mais
não ser lida a acta do mesmo juramento: 4. 0 Que
o governo tome todas as medidas que julgar acertadas para fazer constar ás autoridades civis, ecclesia ticas e militares da província, e em geral a
todos os habitantes della, que o poder de legi lar
reside unicamente nesta assembléa, fazendo sentir
o seu desprazer, com todo o rigor ao governo da
sobredita província por tão criminoso procedimento.
O que V. Ex. levarã ao conhecimento de S. M.
Imperial afim de que V. Ex. execute esta resolução
pela parte que lhe toca.- Deus guarde a V. Ex.
Paço da ,assembléa, em 29 de Julho de 1823.-Jllanoel Jose de Souza Franca.
Na mesma conformidad·e e data aos ministros do
imperio e da guerra tirada a palavra incltiso.

ER.:RA.'TA.

Na es ão de 9 do correnLe-pag. 45, linha 13-onde lê-se :-0 SR.
deve lêr-se: -O Sn. RrnErno DE REzENDE.

CosTA,

•
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