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DO IMPERIO DO BBAZIL
Ses ão em t tle Agos to tle t 823.
Pl\E

IDENCIA DO

SI\ .

CAMARA

Reunido os rs. deputados pelas 10 horas da
manhã, foz-se a chamada, e acharão-se presentes
65, faltando por doentes os r . Rocha Franco,
Pereira da Cunha, Xavier de Carvalho, Ferreira
Barreto, e Andrada e ilva: e sem ella o Srs. Ribeiro Campo , e Ribeiro de Andrada .
O n. PnE JDENTE declarou aberta a sessão, e lida
a acta da antecedente foi approvada.
O Sn. ECRETARJO FnANC.\ : leu o boletim do cirurgião a sistente de Sua. l\Iage tade o Imperador.
cc ua l\Iagc tade Imperial continúa a pas ar bem.
cc Paço da Imperial Quinta da Boa Vi ta, 1 de
Ago to de 1823. - O Cirurgião da Imperial Camara
e as i tente a ua Jllagestade o Imperador. - Domingos Jlibeiro do s Guimarâes Peixoto». - Foi ouvido com muito e pecial agrado.
o )lE l!O R. ECRETAl\10 di e que linha alli os
diploma do
rs. Miguel Calmon Du Pin e Alm ida... e An :.onio Caffnon Du Pin e Almeida.- Forão remeLtidos á commissão de podere .
Deu lambem parto da offerta qu e fazia á a sembléa Renato Pedro .Boiret. da traduccão do exame
Critico do direito do Homem do idadão-por
Jlen~har;n, ~emellendo os pr ciso exemplare para
se distnbturem por lodo os r . dep utado . - Foi
r ecebida a offerta com muito agrado.
Passou-se ã ordem do dia, cuja l • parle era o
projecto para os Srs. deputados não poderem durante a deputação exercer outro algum emprego.
(Veja-se a sessão de 21 de Julho).
E como não houve e quem o combate e ; per{;untou o r. presidente:
1. 0 Se a ma teria se dava por discutida.- Venceu-se
que sim.·
2. 0 e estava concluída a l • di cussão.- enceu-se
que sim.
3.• Se passava á 2ª discussão. - Venceu-selambem que sim.
Passou-se á discussão do regimento da assembléa

que linha sido dado em segundo lugar para a ordem
dia; e começou- e pelo art. 102.
« Art. 102. O modo de apoiar cada uma das alterações é levantar-se depois do secretario acabar
de a lêri>.
O n. RIBEIRO DE S.rnHIO. - Offereceu a emenda
eguinte:
« Acabar de a lêr, propondo o presidente o apoiamenlo. - Ribeiro de Sampaio» : - Foi apoiada.
Depois de algum debate, e julgando-se assaz di cu tido, propoz o r. presidente :
1. 0 Se pas ava o artigo tal qual.- ! ão passou.
2.0 e passava com a emenda.- Foi approvado
com ella.
« Art. 103. Entre cada uma das tres discussões
de qualquer proi:iosta devem mediar, pelo menos,
tres dias» . - Foi approvado.
« Art. 104. Nas discussões de qualquer proposta
fallará em primeiro lugar a favor della em geral, ou
de cada artigo em particular, a pes oa que a tiver
feito».
.
O n. l\Lm. - Offereceu a emenda seguinte:
« as discussões de qualquer proposta terá direito
d fallar em 1° lugar a pessoa que a tiver feito. .iJIaia». - Foi apoiada.
O n. CARNEIRO DE CAMPOS. - O que o illustre
preopinante quer é tirar a idéa da obrigacão de fallar
em .1. 0 lugar, que o art~go indica pela fórma em que
esta concebido; mas isto consegue-se accrescentando a palavra querendo depois de f allará. Creio
que nada mais se precisa.
Foi approvado com o additamento do Sr. Carneiro
de Campos, ficando prejudicada a emenda do r.
Maia.
« Art. 105. Todos os deputados da assembléa têm
direito de fallar a respeito de qualq uoc proposta em
geral, de cada artigo em particular, e das alterações

n

(') o debate sobre os artigos do regimento que
se d1 cutirão nesta sessão pouco ha do que escrevell
o tachigrapho Possidonio que pos a entender-se;
dis o provém a falta de falias a que outras se referem .
1
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que se fizerem. Na primeira e terceira discussão
« Art. llO. Nas propostas procedidas de repreduas vezes, e na segunda tres vezes ». - Ficou sentações foliará em primeiro e ultimo lugar a favor
adiado por se enLrar cm duvida sobre o que dellas o relator da commissão 11. cujo exa me tiverem
já se achava vencido a respeito da sua dou- sido encarregadas i>. - Foi approvado com o
trina.
augmento da palavra querendo, como se fizera no
« Art. 106. O deputado que quizer expli car alguma art. 104 com o qual tinha analogia.
« Art. lll. Se no progres o das discu sões ocexpressão que se não tenha tomado no cu verdadeiro sentido, ou produzir nm facto desconhecido á coner a um deputado alguma alt ração a respeit
a sembléa, terá faculdade de fallar mais uma vez do qunlquer artigo da proposta sobre que e delilho usalém das que se lhe concedem no art. 105 i>.- b_era, poderá propól-a, declnrnndo que
Ficou approvado; sendo r geiLada uma emenda llou naq1telle momento, escrevendo-11., e ntregando-a ao ecrotario para eg11ir os termo da
que lembrára o Sr. Montesuma.
outra (quando não tiver occo rrido na ultima dis<< Art. 107. No debate entre dous opinantes aquelle
que primeiro tiver fallado tem a prioridado na re- cus ão) ».-Depois de algum debate foi approvado
plica; e não se con cntirá que outra pessoa entre mudando-se 11.s palavras entregando-a ao secretario,
na discussão sem que os dous opinantes (quer ndo) para as seguintes re•,,ellendo-a para a me a.
« Art. l12. Para orem admittidas a altcracõe
tenhão !aliado a vezes que lhe é permittido. »-Foi
que occorrerem na tercei ra di cu ão . nece ru:io
approvado.
« Art. 10 . o fim de cada uma das di cu-sõc que s.cjão apoiadas por dez deputados polo meno ».
será permittido ao autor da proposta o fallar mais -Foi approvado .
cc Art. l13. Em todo o proces o da doliberação
uma vez a favor della, querendo ».-Ficou adiado
por depender do art. 105.
não e admittiráõ alteracõ s estranhas á questão. "
•
« Art. 10\J . Quando porém a assembléa se consti- - ·-Foi approvado.
« Art. 114. Para votar lectivamentc obre as altuir em acto do comm i ão geral, o debate serú livre
podendo cada deputado fallar as vezes que quizcrn . teraçõe , (art. 9) o presidente porá a voto , d' ntr
toda a que o repo rli\rem ao me m objccto,
O n. l\1oNTEsmrA. - ( ão e entendeu o taclú- aquellas
que tiverem ido mai debatida . Adoptada
grapho) .
essa, ficão todas as outra regeitada . \ão endo
O Sn. GAMA: - Eu tive a honra de ser o redactor admittida, o presidente porá a votos a outra , sedeste regimento interno; então fiquei convencido, gundo a ordem da maior di cu ão» .
e ainda estou, que . a chamada com missão geral ás
O n. GAMA . - As mataria , de que fa lia o ll.l'vezes é necessaria ; por cuja causa na redacção tigo,
para o r. pre idente pura votos, entendemattendi não sómente ás doutrinas do nosso Macedo as emendas
da mesma natureza e qualidade do
(de quem tiramos a maior parte dos artigo ) mas objecto em questão,
e não toda as emendas que
tambem attendi á pratica de outras assembléas da
Europa, como é a da Gamara dos Communs, e a da apresentarem obre aquelle artigo.
republica de Genebra, que traz lJentham no fim da
Os illustres deputado , que me tem precedido,
sua tactica das assembléas deliberativas : e julguei cuido que querem abran"er toda as em nda em
que não seria fóra de proposito ajuntar aqui este geral para della e colher- e uma para a ''Olacão, e
artigo, visto tratarmos do numero das vezes, que por i_so apontão os exem plos ao projecto dÔ r.
deve fallar cada deputado, segundo a natureza e Pereira da Cunha obre a lei adoptav i no Ura il,
ordem das discussões ; declarando- se que n ssas pelas palavra d -E ele ia. ti as, militare te.co mmissões geraes poderá fallar todas·a vezes que como emenda mai amplas do qu a restricta paquizer. Isto sustento eu, não por confundir a Gamara lavra politicas, ma eu entendo que is.to são addidos Communs da luglaterrn com a nossa as em bléa çõ~s, e não emendas, por isso que abrangem mai
do Brasil, como quiz significâr o illustre pieopi- ObJectos, do que a palavra políticas, e não ão esta
nante, o Sr. Montesuma, como se não conhecesse a c_ertamente as que estão no caso do artigo em quc.differença; mas só por adoptar uma boa do utrina tao, que falia 6 das mendas debatida , não dapela sua utilidade, seja ella donde fôr; e tanto assim addições.
que os mesmos nobres deputados desta augusta
Depois de algum debate, offereceu o r. Monteassembiéa negando a necessidade do artigo cm questão involuntariamente o approvão, quando dizem suma a seguinte:
que para conferir-se sobre alguma medida costumão
« EMENDA
destacar-se aqui mesmo em conversações com uns e
0
com outros collegas. Mas isto mesmo prova a ne« 1. Proponh? que se mudem as palavras que ticessidade destP. artigo, que certamente só será pre - verem sido mais debatidas substituindo-se-lhe ·
ciso em algum caso importante, como é para a as- aquellas que forem mais amplas e depois as menos
sembléa instruirá alguma commissão de cer tas no- amplas.
ticias, ou pontos essenciaes, que ella deverá redigir:
« 2. 0 Proponho igualmente que se supprimão a
tal foi o casrc do · Rio Grande do Sul sobre o novo palavras d' entre as que se reportarem ao mesmo objuramento das tropas, do qual se fez uma sessão jecto fi cançlo a oração-pora a vo tos todas as emensecreta, e bem podia ter tambem lugar uma com- das pertencentes e relativas á materia do artigo missão geral, para fallar-se com mais familiaridade; O deputado Jllontesmna ».-Foi apoiada em ambas
e pot· isso mesmo é que os autores co tumão dizer as partes.
que é quando a cissembléa está em conversação. Póde
O Sn. ALMEIDA E ALnuQ El\QUE : - mandou á
ser que raras vezes aconteça ; mas uma só vez que
mesa a seguinte emenda :
seja preciso basta para nós o adoptarmos.
Depois do debate (em quP nem uma palavra se
« Peço a supprcssão do artigo.- Albuquerque.»entendeu do tachigrapho) foi o artigo supprimido. Não foi apoiada.
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O Sn. PnES!DENTE . declarou adiado o artigo
pela hora.
O 811. SECRETARIO FRANÇA. - Pedio a palavra
para lêr um oficio Jio Ministro dos Negocios da
Fazenda, que acabava de receber:
« lllm. e Exm. Sr.-De ordem de S. M. o Imperador remetto a V. Ex. o officio incluso do governo
provisorio da provincia da .Bahia, cm data do 17 de
Julho do corr n te anno, participando tei: aberto um
omprcstimo do quatro centos e quar nta e quatro
contos cento cincoenta e sete mil oitocentos sesonta o sot rói , afiancado e segurado o seu pagamento aos mutuantes,· afim de poder acudir ás necess idades do exercito pacificadQr: Igualmente remetto a V. Ex. a demon tração da r eceita e despeza
da thesou raria geral do mesmo exercito, e o balanco
elo ou co fre no fim de Junho, para que sendo tudo
presenteá as embléa geral constituinte e legislativa
dest Imperio, se haja de deliberar como parecer
mais conveniente.
« Dous guarde a V. Ex. Paço , 1° de Agosto de 1823.
Manoel Jacintho No gueira da Gama.-Sr. Manoel
Jo é de ouza França.»-Remettido tudo á commissâo de fazenda.
O SR. GomoE ofT receu uma indicação para se
mandar rogre ar o batalhão de mílicia da comarca
do Rio da Velhas ciue se achava de tacado na Bahia ; e requereu a urgencia que foi apoiada.
O R. CAnxEmo DE CA11ro :-Eu não sou ministro da guerra; ma alguma co usa sei deste negocio,
par ce-me que r tão dadas as proTidencias a este
rc peito; e por L o julgo desnecessaria a indicação.
O R. A;-;DnADA :H.1ctt.tno :-Eu estarei sempre
prompto para lembrar ao governo o cumprimento
do seu dev ro quando elle for pouco diligente
em os descmp nhar; mas como não sabemos se
ne. lo caso t m ido negligente com esses milicianos,
não vejo necos idade de lhe lembrar o que 6 da sua
obrigação.
Conv '•m ser conomico do taes advertencia , isto
ó, não havendo prcci ·ão della , poi havendo-a não
quero conomia .
O illuslro d pulado que fallou antes de mim e que
devo estar ao facto d negocio, lambem conco rda
em que não ha n cos idade da indicação ; portanto
quando no onstai· que se não derão ordens então
trataremo tle adrnrt&ncias.-Foi retirada a indicação polo s u illustrn autor.
O 1\. Mo;-;TESUMA :-Eu ofTereço á consideração
da assembléa o que li no Diario do governo n. 24
do 29 de Julho passado.
E' uma portaria de 31 de Dezembro de 1822 que
.mo tra que não fo mos líberdade de imprensa.
Eu já tinha ouvido dizer a alguns rs. deputados
que não havia tal liberdade ; mas não entrando na
indagaçüo elos motivos da sua assercão, tomava i to
por um dito vago que se referia ao facto de fallarem
só os o criplores que seguem uma certa especie de
doutrinas, omo s essas fossem as approvadas pelo
governo, sem comludo me lembrar que houvesse
ordem que coarctas o aquella liberdade.
Porém agora não posso duvidar, nem esta assombléa duvidará, do quo ha restricções ordenadas pelo
ministerio.
Eu estou co nYencido que um Diario do governo
d ve ser um papel mui circumspecto, entrando nelle
sómente escriptos cujas doutrinas sejão analogas ã
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natureza do me~m_o governo ; mas n~m por isso vejo
qu~ossa um mm1stro de Estado arrogar-se o direito
de rnspeccionar e rever a folha, para não sahir nella
S'ellaôOque e e muito quizer ; servindo-se para
iss:i do nome de S. M.agestade, que eu estou ci;rto
que não quer envolver-se em questões de liberdade
de imprensa.
Em todos os governos constitucionaes se tem destinado o exame dos abusos desta liberdade a um corno separado ; sómente julgão delles os jÚrados; e
com. esta instituição me conformo o mais que é
poss1vel...
Lembrei-me pois de apresentar uma indicação
para que o governo declare os motivos que fizerão
expedir a citada portaria, e se saiba se ella está ainda em. vigor, com.o ha de constar na repartição dos
negoc10s es trangeiros .
C(

INDICAÇÃO

e< Proponho que se pecão ao governo informacões 1
sobre a portaria de 31 de.Dezembro do anno passâdo,
pela qual se determinou que inspeccionasse e revesse
a folha do Diario do Governo para então ser impressa.-0 deputado, 111 ontesuma. »
O SR. CARi'iEIRO DE CrnPos :-A portaria não foi
expedida por fI!im, mas pelo meu antecessor; e pa~
rece-me que o 1llustre deputado não tem razão alguma de dizer que com ella e coarctou a liberdade da
imprensa.
HaYer um revisor para que não entrem na folha
artigos indecorosos, não é coarctar a liberdade de
im_primir ; e talvez se bouvesse mais escrtipulo na
escolha das matarias se terião evitado injustas impútações ao governo, suppondo-se, pelo que tem
apparecido no Diario, que elle fa vorece certos principios, como eu já aqui disse quando se tratou do
attentado da tropa de Porto-Alegre.
Se um escriptor remette qualquer artigo ao re- \
dactor ~o Dia~io do Governo, e e te lhe responde
que o nao publtca, nenhum ataque se faz nisto á li- \
herdade de imprensa, porque o escriptor póde publica-lo e~ outra fol~a,. ou imprimi-lo em separado;
do contrar10 se seguma a obrigação de inserir naquelle Jorn al quantas cartas de descomposturas se
lhe remettessem, e quaesquer outros artigos indece!1 t~s ; o que me parece que ninguem julgará que
seja Justo.
Portanto entendo que a dita revisão se estabeleceu para não passar artigo que não fosse decente ·
e isto me parece indi pensavel principalmente en:
tendendo-se em geral que o Diario do Governo é a
gazeta ministerial, ainda que realmente o não seja.
O SR. l\foNTESUMA :-Eu requeiro a leitura da
portaria para desenganar o illustre deputado .
O SR. SECRETARIO FRA ÇA leu a portaria concebidtl nestes termos :
« Convindo que o Diario do Governo que ora vai
publicar-se nesta corte se faça digno do governo e
do publico : manda . M. o Imperador, pela secretaria de Est~do dos negocios est:an~i~os encarregar ao officrnl da mesma secretana, Lmz Moutinho
I:ima Alvares .e Silva, .da inspecção e regular r evi~
sao das matenas que tiverem cabimento na mesma
folha, no que procederá com o devido zelo, e discreta imparcialidade.
e< Paço, em 31 de Dezembro de 1822.-José Boni{acio de Andrada e Süva. »

O Sn. CARNEIRO DE C,rnros :-Os termos em que
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a portaria está concebida abanão o que acabei de
dizer.
.
O Diario do Governo é propriedade da secretaria
dos negõcios estrangeiros; e en~arregou -se a u_m
aus officiaes della de rever os artigos para que nao
sahissem cousas indignas do titulo que tem aquella
folha; isto não é coarctar a liberdade da imprensa,
é querer a dignidade do Diario; o autor do a_rt.igo
que se não aceita não fica inhibido d o publicar;
ninguem lhe pronibe que o imprima; o q:ue s.c lhe
diz simplesmente é - não o queremo m onr no
Diw,.io ;-e eu creio que isto póde dizer o dono de
qualquer folha sem fazer aggravo á liberdade da imprensa.
O Sn. FnANÇA :-Opponho-me ~ indicaç.ão,. es a
folha chamada Diario do Go·verno e um periodico da
E.fQJ!riedade dos oliiciaes da ecretaria de Estado dos
negocios estrangeiro e guerra ; elle_s como .au~ores,
ou comoJ>l"oprietario da folha, gozao do direito da
liberdade de imprensa : se querem porém ceder desse
direito, e sugeitar-se a uma indevida revi ão da sua
folha, embora seja ella revista por que_!ll ? minis~ro
quizer. Isso são convencões que nos nao importao.
Importar-uos-ha se o"ministro abusando da sua
autoridade lhes agrilhoar essa liberdade, e elles
usarem do direito de petição contra tão de pot1co
procedimento; ~nlão pronunc1~remos no caso ~orno
a questão o pedir ; por ora nao ba que providenciar.
O Sn. ANDRADA MACHADO :-(Não se entendeu o
tachigrapho.)
Julcrou-se afinal a materia discutida; e posta á
votação foi regeitada.
O Sn. PRESIDEi'iTE assignou para a ordem do dia:
1° a eleicão da mesa: 2° a 1ª di cussão do projecto
de lei sobre a revogação da provisão da mesa da
consciencia e ordens de 28 de Dezembro de l'i54 :
30 regimento da assembléa.
Levantou-se a essão ás 2 horas da tarde.-José
Ricardo da Costa Agtiiar de An drada, secretario.
RE.. OLUÇÕES DA ASSE~IBLÉA
PARA 1_<2.AQULM GONÇALVES LEDO
A assembléa geral constituinte e legislativa do
Irnperio do Brazil manda participar a V. S. que
achando-se legal o seu diploma póde vir tomar parte nos trabalhos da mesma assembléa, como depurado pela provincia do Hio de Janeiro, uma vez que,
em conformidade das instrucções de 19 de Junho
de 1822, se mostre sem crime que o inhiba de ter
assento neste augusto congresso, visto que no seu
proprío requerí~ento confess~ ter si~~ obrigado a
retirar-se desta cidade por motivos polit1cos.
Deus guarde a V. S. Paço da asse ~bléa, em
o 1o de Agosto de 1823. - illanoel Jose de ouza
França.
Sessão em 2 de A.gosto de t823
(\

O Sn. SECRETARIO FRANÇA leu o oguinte officio
do thesoureiro mór do thesouro publico :
« Illm. e Exm. Sr.-Tendo feito alguns trabalhos
em materia de impo tos, pertqncentes á fazenda publica, e fazendo imprimir parC"e dellesl vou otrerecer
os exemplares juntos. á consideração aa augusta assemblóa deste Imperio, afim de que se possa providenciar por meio de competente legislação, que
requerem os differen te objectos d que lrnto, ao
augmento da renda publica sem vexame dos contribuintes, ou pelo menos para se haver maior renda,
o menor vexame. Se a illu tre commi são qu exa minar o mou trabalho xigir qualquer ulterior esclarecimento, ou solução de duvida, prestar-mo-hei á
cooperação necessaria para os e tr ito, como cidadão zeloso da publica prosperidade.
«Deus guardo a V. Ex. llio de Jan iro, 2 de
Ago to de 1823.-Illm. e Exm. r. presidente da
asscmbléa geral leçi !ativa e constituinte do Imperio do füazil.-0 Lhe oureiro mór do thesouro publico, José Caetano Comes. » - Foi recebido com
particular agrado, remettendo-sc á commissão de
fazenda os exemplares otrerecidos.
Passou-se á nomeação da mesa; e principiando
pela eleição do presid ntc obtiverão o rs. Barão
de auto Amaro e Bispo capell ão -mor a maioriarclativa de votos ; o 1° com 16 o 2° com 10 ; pelo
que entrarão em 2° escrutinio, e ahio eleito o r.
llispo capellão-mór com a pluralidade ab oluta de
32 votos.
Seguiu-se a eleição de vice-presid nte, e obtiverão a pluralidade relativa o
rs. Barão de anto
Amaro e Ribeiro de Andrada, o 1° com 1 voto e
o 2° com 9; e entrando por i o em 2° o crutinio
sahio eleito o r. Barão de an to Amaro com a plu ralidade absoluta de 33 rnlos.
Passou-se finalm ente á eleição dos secretario , e
sahirão eleitos para effectivos os r . França e Co ta
Aguir com 39 votos : Fernandes Pinheiro com 32:
Carl'alho e l\1ello com 23: e para upplente os Srs.
l\laia com 21 e llfoniz TaYare com 19.
Como os Sr França Costa Aguiar tinhão obtido
igual numero de voto , con ultou-se a orte, e ficou
para 1° ccretario o r. Costa Aguiar e o r. França
para 2°.
O Sn. FRANÇA :-Eu requeiro que a assembl ·a
tome em consideração que eu irvo dcsd as e ões
prepar~torias_, e que mo acho até incommodado, para
que haJa de dispen ar-me deste lugar onde creio que
tenho as az trabalhado.
O n. CosrA Ac 1A11 :-Se a a sembléa dispensar
o Sr. França requeiro que me dispense a mim tambem, porque tenho sotrrido o me mo incommodo.
O SR. ANDRADA MACHADO :-Nenhum dos Srs.
deve ser dispensado ; o que é reeloito torna a servir;
o que provavelmente s.uccede~á_é haver atlonção ao
que se allega, na segum te ele1çao para se não votar
no Sr. França; mas por esta vez tenha paciencia ha
de servir ; a lei assim o manda.
O Sn. CosTA AGUIAR :-Eu não me escuso ; mas
digo que ~e o Sr. França for dispensado, tambem
eu o devo ser porque estou nas mesmas circumstancias.

PRESIDENCIA DO SR. CAMARA
_ Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã fez-se a chamada, e acharão-se presentes 66,
faltando por doentes os Srs. Pereira da Cunha, Xavier de Carvalho, Ferreira Barreto, Andrada e SilO SR. FRANÇA :-Eu creio que não são as mesva, Cruz Gouvêa e Alvares da Silva.
mas ; porque sirvo desde a abertura da assembléa,
O Sa. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e lida e sotrn eu só todo o trabalho por um mez; além disto
a act.a da antecedente foi approvada.
não sei porque não ha de correr este serviço por to-
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dos em lugar de carregar sobre um só; parece-me encontrão judiciosas providencias, que ainda df'isto falta do justiça; e eu espero que se a assembléa pois se forão augmentando, á proporção que os
tomar o quo digo em consideração me dispen~ará do encarregados da sua execução flzerão ver, que
serviço de um lugar quP. nem posso bem satisfazer cumpria dar novas decisões, ou declaracões das
que já existião.
•
.
.
por incom modado.
Qu em as lê com os olhos limpos de prevenções
Em fim com J eu faço e te requerimento, queira
encontra a cada passo medidas justas e sabias
V. Ex. pôr a votação para a assembléa resolver.
O Sn. PnESIDE~TE propôz o que o nobre deputado para . e tabelecer certeza na arrecadação, exacta
tinha requerido ; e venceu-se que continuasse a fiscahsação da guarda, reme sa e entrega dos
c~be da es a eu
legitimo donos.
servir.
Verdade é, que muito abu os se tem introEntrou-se, segundo a ordem do dia, na l. • dis- duzido, que muitas fraudes, e até, por desgraça,
cussão do projecto de lei para a rQvogação da roubos se tem praticado, pelos mesmos a cujo
provísilO da mesa da consciencia e ordens de 28 cargo eslava a honra e a probidade de bem execude Dezembro de 1'75±, que fõra apresentado na tar o que lhes era incumbido pela lei.
sessão de 9 de Julho.
"ªs devemos- nos admirar que assim aconteO 11 . CARVALllO E ~IELLO: - r. pre idente, o cesse? !\'ão é esta a marcba das cousas humana ?
projeclo que _e apresenta hoje á discussão contém Qual foi ainda a lei que apenas promu lgada
materia vasta e importante. Pretende-se nelle não desse lugar á fraude e dolo, e até á maldade,
reformar uma partr das providencias decretada não só de a não executar, mas ainda de postergai-a?
no regimento da provedoria do ausentes.
E por ventura, r. presidente, autorisarão estes
:Neste celebre regimento se estabolecerão peculiar e e pecialmente determinações mui po itiva motivos a er logo por isso re1·ogada e cassada
r circumslanciada afim de prevenir extravios, a lei? ão, por crrto.
ou eu o primeiro conl'encido de que se devem
e acautelar a egurança dos cabedaes do au entes,
, por .conseguinte, o direitos de propri~dade. derogar muita das cousas que e tão neste re]\foi JU to era que aquelles a quem tocavao he- gimento, injustas e ainda inuteis, pela di!ferenca
ranças, e não podião pela sua ausencia apossar-se da ci rcum tancias e tempo; direi mesmo, que
della , fo em soccorridos com todos os meios estando aparado este lmperio de Portugal, e não
legaes, que affa ta sem a delapidação e prejuiso sendo por i so nem tantas a heranças, nem tanto
occasionados, umas vezes pelo de !eixo, e outras o cabedal arrecadado, nem sendo necessario repela voracidade e má fé daquelle a quem in - mellel-o, poi que a e_te Imperio Yiráõ ou mandacumbia a arrecadação, administração e guarda ráõ receber o herdeiro de Portugal o que lhe
competir, convém mesmo que e acabe com e te
ele tae herancas.
Mui ju to era, torno a diz r, que se acaute- juizo particular do ausen tes, mal acreditado,
la cm e firmassem os direito de propriedade de. autori ado pela opinião publica, e marcado
de ubdito , que por sua au encia merecião muito com o ferrete de má e fraudulenta admini.tracão.
Por i so, porém, não direi jámais que dêsde
mai a protecç..'i.o da lei , ou clles fos em herdeiro nomeado por te Lamento, ou por ucce ão já e mettão a derriba r um edificio alçado pelas
legitima, e até para que não fi ca em abando- da neces idade e utilidade, e menos que e lance
nado os ben á orle do · de.amparado-, e porqu por torra rm acautelar, que a sua queda, esmamuito conv ' m á ordem e regularidade da ·oci - gando muitos int re_ es, emPie o chão de minas,
dade, que não e tejão jámais o dominio incerto , sem e tarem erguida as pro1·idencia que de1·em
endo e to o primordial motivo, por que e es- ub lilul-o .
O autore ·de te projecto tiverão em vi.ta retabeleceu em geral a ordem da uccessõe legitima . Era além disto nece _ario acautelar todo •ogar aquella parte prejudicial, dizem elles, ao "
os caso , que por qualquer maneira pode .em credore de dividas, que pela antiga provi ão de
damnar o inter e do ausentes; por e te justo l'i5± e não podião pagar, sem ir demandar omotivo, em toda a legi laçõe , em todos o hord iros, observando ne ta determinacão muita
codigo das nações polidas ha providencia e - inju Lica.contra o direi to dos credores, e áté contra
tabelecida para arrecadar e admini trar herança· a utiliaado que provém ao publico de não estarem
jacentes, e os ben que por morte de algum pos- empatado os cabedaes, a maior parte dos quae;;,
suidor tocão a herdeiro , que estão fóra do lugar por pertencerem a proprielarios de Portugal, estão
em sequestro.
onde elles existem.
Mas não ha lambem injustiça da parle dos
Entre nó ha a providencia geral para este fim
d cretada na ordenação, onde so encontra o que devedores?
é d direito nece ario para se acautelar quanto
' ão devem e tes ser ouvidos parn allegarem
os motivos que tiverem para erem desobrigados?
fica recon lado.
'ão con i te a pratica da justiça. universal em
Foi, porém, nece ario formar um regimento
peculiar, porque endo a maior parle do po1roa- ser igual para todo ?
i\ão é uma das principaes garantias do direito
dores de te vasto conLinente na cidos em Portugal, onde ex istião p la maior parte· os seus de propriedade o não ser condemnado sem ser
herdeiros, e endo mui grandes o cabedae que ouvido?
amontoavão, por effeito de ua indu tria e comA formu la dos processos nf.o é uma garantia
mercio, os quaes por sua morte devião ser arr ·- do direito de propriedade, egundo di se o sahio
cadados e rem etlidos a eu herdeiro , comecarão l\1onle quieu? ·
r. presidente, sejamos justos. O legislador
a não ser bastante as providen ia geraes estabelecidas na lei, e a recre cerem fraude e des- nunca é parcial em sua vistas; ajunta, sim, a
caminho , que motivarão a uoco. idade do regi- uti lidade com a ju Liça, mas esta é geral para
mento mais largo e mai
xplicito. Nolle se todos: tanto direito tem para ser protegido o
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eredor, como o devedor; aos olhos da lei o
direitos de todos são iguaes para serem attendidos.
Um herdeiro é obrigado ás divida daquelle de
quem lhe vem a heranca, mas é preciso para as
pagar, que, ou as .confésse, ou seja condemnado,
depois de ser ouvido e convencido.
Por todos estes ponderosos motivo não deve
tal projecto passar á segunda discussão , porque
tem por ba e a utilidade dos credore sem attender á justiça dos devedores.
Usem os credores do seu direito pelo meio
da lei; citem-se os deYedores por cartas precatorias, no caso de se saber o lugar da sua
existencia, ou por editos, no caso contrario, como
é determinado na lei. A sim se attende á ju tiça;
assim se gLtarda a lei existente; e mui digno é
desta assem biéa um procedimento tão regular.
Quando for tempo, quando ostiYer já constituído
este Imperio, quando estiver consolidado e poder
harnr lugar a legi lação particular, com mão
prudente e amestrada se revogll!·á . inteiram~nte
o rerrimento dos ausentes, substitmndo-lhe 1111m edi~tame nle providencia analogas, que ma11te1ihão os recto desse edillcio colo Sl\l pro Irado,
e dêm outras judiciosas e sabia , que acautelem
os descaminhos, arreiguem a arrecadação e administracão de bens de ausentes, e firmem e
segurém os direi tos de propriedade.
O SR. GoxDrn: - (Não o ouvia o tachigrapho .)
O SR. PRESIDE.'TE declarou adiada a discussão
por ter dado a hora da lei lura dos parecere de
com missões.
O SR. RIBEIRO DE REzEr>DE, como relator da
commissão de poderes, leu o seguinte
<< PARECER
«A comm1ssao dos poderes examinando os diplomas dos r . .João everiano i\laciel da Costa,
deputado pela provincia de l\1inas Geraes, Miguel -Calmon du Pin e Almeida, deputado p la
província da Bahia, e A~to~io Calmou du Pin
e Almeida, que tem o primeiro lugar na ordem
dos supplentes, e que se ~presenta pa1:a substituir o deputado ausente Felisberto Caldeira J3rant
Pontes, e combinando os referidos diplomas com
as aclas geraes das mencionadas províncias os
acha conformes com o decreto e instruccões de
3 e 19 de Junho de 1822: é de parecer · que os
mesmos deputados e supplente tomem assento
nesta assembléa. Paço da assembléa, 2 de Agosto
de 1823.-Estevão Ribeiro de Rezende.-llfanoel
Jacintho Nogueira da Gama. -Antonio Carlos
Ribeiro de Andrada Machado e Silva». - Foi
approvado.
O SR. LOPES GA~rA, como relator da de petições, leu tambem o segtünte
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«PARECER

cc A commissão de petições examinando attentamente o requerimento de Manoel José Fernandes, Luiz Fernandes, José Francisco da Quinta
e Marianna das Neves, em que pedem [J esta assembléa que mande subir á sua presença quatro
autos de assignação de dez dias, em que. os Sltpplicantes são autores, os quaes por chicanas dos
escrivães se tem demorado por espaço de dous
annos: é de parecer que não compete a esta
assembléa o conhecimento deste objecto, sem

que as partes tenhão procurado o recur os ordinarios . Paço da assembléa, 1 de Agosto de 1823.
-D. Nmw Eugenia de Locio.-Josó Teixeira da
Fonseca Vasconce/los.- Eslevão Ribeiro de Rezende.-Luciu Soares Teixeira de Gouvl!a>> .-Foi
approvado.
O Sn. MoNrn. UMA pedio a palavra e mandou á
mesa a seguinte
«INDICAÇÃO
« Proponho que e cham m para tomar a s nto
ne ta as embléa, pela prov íncia da Bahia, todo
os rs. deputado upplentes por aquella província, o que e achão aqui ro idenl es, até compl Lar o numero de onze.-0 deputado lllontcsuma. »
D pois de curta di u ão, re olv u-se que
fos e a indicação rem ttida á com mi ão de poderes para dar em demora o seu parecer, vi ta
a natureza da materia e a n cessidade de compl tar- se a repre entação da dita província.
A commissão retirou- e para ordenar o parecer.
O SR. TlllXEIRA DE VA cONCELLO , como relator
da co mmi s ão de ,a ud publica 1 u o seguinte
« PROJECTO DE LEI
cc A assembléa geral con tituinte e legi !ativa
decreta:
cc 1. 0 O director da academia medico cirurgica
mandará pas ar cartas aos alumnos, depoi de
f itos o ultimo exame do quinto anno, verificando-se por elles o complemento do urso
academico.
cc 2. 0 Serão passada
e sub criptas as cartas
pelo secretario, assignada pelo director e selladas com o sello aca.demico.
cc 3. ° Com esta carta, e sem dependencia d
outro algum exame, poderá cada alumno exerci tar a praxe medi o irurgica n ste Imperio.
Paço da a embléa, 31 de Julho do 1823.-Como
relator, José Teixeira da Fonseca Ygsconcellos. n
-Ficou para 2• leitura.
O SR. RIBEIRO CAi1ro : - r. president , cou a
alguma parece mais injusta, e até barbara d
que deixar em de graça, não . digo wna . villa,
ou um pequeno povo, mas amda nm cidadão
qualquer, consentindo que offra os males que
necessariamente traz comsigo a falta de protecção
das leis, cujo benigno iníluxo deve igualmente
ser derramado por todos os que tacita ou expressamente se ligarão para constituir a nacão brasileira; e se este qua i axioma é verdadeiro,
relativamente a um individuo, o que deverá s r
relativamente a muitos, relativamente a milhare ?
A sociedade, r. presidente, é ou funda-se
em um contracto; e eu não entendo contracto
sem reciprocidade de interesses : quem presta
com modos deve gozar de commodos; so ffrer tão
sómente incommodos quem presta commodos é
barbara cousa.
Deixar que no seio do Brasil, no moio da
massa social, exista uma porção de povo no
estado de barbaridade, é rematado desatino ...
Mas, não amontoarei princípios e provas, onde
são desnecessarios argumentos.
A villa de Pajaú de Flores, e todo o povo
da comarca do sertão de Pernambuco apresentão hoj e o quadro que acabei de esboçar; eu
sou seu representante, e por isso seria imper-
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doavol minha incuria se os deixasse no estado vive no estado de barbaridade no centro da sociede abandono em que existem. Alli não ha leis, dade que queremos felicitar: elle concorre com os
Sr. presidente, ou não vingão; alli reina tão rendimentos, producto do seu suor, para a felici sómente o capricho de alguns mandões, capitães dade da nação por meio de dizimos e outros muitos
móres e juízes ordinarios, que atropellão os mais tributos e nenhuma utilidade lhe reverte em troco
sagrados direito dos cidadãos pacificos daquelle de seus sacrificios e dos commodos que prestão .
paiz, e até com mortes, roubos e assassinios,
Emfim, Sr. presidente, são escravos e escravos
como tem feito
está fazendo o capitão mór de uns poucos de homens barbaras; e se os deiJoaquim 1un es de Magalhães e seus filhos, o xarmos nesse estado poderemos nós neste augusto
argento mór · bastião José Nunes de .\Iagalhães, recinto fallar em liberdade?
João Luiz Nune de ~1agalhães e outros, reunidos
ão, Sr. presidente, este sagrado nome não deve
com alguns de seus parente , homens todos rus- aqui ser proferido emquanto existir entre nós um
ticos o malvados, que diariamente commettem só escravo.
naquelles de graçados sertões os mais tremendos
Para evitar pois tantos males, Sr. presidente,
e escandalo o delicto , já matando e roubando o unico meio que ha é crearem-se naquelles sertões
a uns, como fizorão ao capitão Manoel Lopes algumas autoridades; e para isso mando á mesa
Barros que publicamonte o arrancarão dos braços este _projecto e depois de lido instarei pela urdo sua espo a e filh os, e rigorosamente lhe derão gencra:
a morte o roubarão ; e da mesma fórma o pracc PROJECTO DE LEI
ticarão com o capitão Joaquim Ferreira Rabello
~z arlos de tal, e a outros muitos, que todo
cc A assembléa geral constituinte e legislativa do
o tempo eria pouco para xpôr.
Imperio do Brazil decreta:
« 1. 0 Haverã na comarca do sertão de PernamO co rr godor alli unica autoridade que podia
obstar a semelhante procedimentos, não tem for- buco um commandanle militar da nomeação do
ça , e e o qu r fazer por ,·ia do crime, in- Imperador, que execute na dita comarca, as ordens
corre na mesma p na de as assinio como ia acon- do governo da provincia e organise alli tropas milecendo com o honrado mini tro Thomaz Antonio licianas e de l• linha, se fôr preciso, para todo o
:Maciel l\Ionteiro, que querendo proceder como pro- tempo auxiliar as autoridades civis; cujo commancedeu á algumas dera sas contra semelhantes ho- dante terã sua residencia na villa de Pajaú de
mens, foi necessario retirar- e para o fim da co- Flores, cabeca da mesma comarca.
marca em di tan cia de mais de 50 leguas e de lá
« 2. 0 Havêrá na mesma villa de Flores um juiz
mandar occullamente chamar testemunhas para os de fóra letrado.
dito proc dimenlo em que sahirão todos crimi« 3. 0 Erigir- e-ha uma villa no julgado de Tanoso ; olles ape na souberão que aq uelle ministro caraLú, outra no julgado de Cabrabó e um julgado
e lava proc dendo contrn elle , di erão publica- no arraial do Exu.
« Paço da assembléa, 2 de Agosto de 1823, 2°
mente que o mandavão assa inar, de orle que
sendo o dito mini tro avisado no mesmo instante da Independencia e do Imperio.- 0 deputado, Anretirou- da comarca para Pernambuco e lá mais tonio Ribeiro Carnpos.»
não . voltou até o pr ente.
o R. p RESIDENTE propoz a urgencia porque a
'd
F ma 1mente, r. pres1 ente, e tão estes 110mens requereu o illu tre autor do proj ecto; e sendo
cm circum tancia tae que julgando que 0 de- apoiada e afinal vencida, fez-se 2• leitura e resolputado que ahi em daqu lia comarca 0 que ti- veu-se que fosse remettido á commissão de estave em prc enciado lodo 0 eus ab urdos havião tistica para lhe accrescentar o que conviesse á mesfallar que por i o lhe acontecia algum damno , ma materia.
a sentarão que deveráõ matar a todo os deputados
que de lá ahi sem deu principio e sa desgraça
O R. HENRIQU ES DE REzENDE: - Uma nacão
pelo x-d putado na Côrte de Li boa Manoel que se con titue; uma nacão nova collocada como
Felix do Vera qu e na vespera da ua ahida o ala- a 1ação Brazileira em uni territorio immen o com
carão publicamonlr, qu o deixarão por morto !
mais de mil leguas de co la e um fundo indefi'nido
E o me mo me ia acontecendo se eu já não esti- oifde ª.natureza prodiga~enle ostenta um apparat~
ve se álerla.
da mais pomposa e magnifica vegetacão e tuna ri0 governo de Pernambuco está ao facLo de tudo queza inexhaurivel no reino mineraC seria a mais
i ·to, porque os r.orregedore daquella comarca lhes feliz nação do mundo, quando Ule não faltassem
têm participado tudo e até lhe têm remetlido as os braços para pôr em acção tantos recursos.
culpas daquelles homens e pedido providencias.
i\fas, Sr. presidente, de que nos serve tanta rnEu mesmo lhes in tei agora quanto foi passivei geta'ção, tantas riquezas em minas, se tão vasto
para darem alguma providencias áquelle de gra- co~tinente é pobremente ma.tizado por uma popuçados povo : porém o governo diz que não abe o laçao -apena de quatro ou cmco milhões de habique ha d fazer e eu concordo nisso, porque lílntes; e essa toda heterogenea e pela maior parte
aquelle ~om ns são as unica autoridades que ha .escrava_?
.
•
E' p~ts preciso franquear o nosso territorio, a
naquelles sertões, que para os prender é preciso
mandarem uma grande tropa de linha não ó su- nos a ~iqueza e abrIT ~s nossos braços a todo o esjeita a muita de.ordens, como a um transtorno de trang01ro, que se quizer estabelecer entre nós, e
uma vingem do mais de cem leguas polo centro; prestar-lhe toda a se~urança e garantia e todas as
e se os mandtr chamar politicamente como ha pouco nossas "._antagens, aum de fazer crescer a nossa
aconteceu p11ra vêr se dão com lles na praça, elle populaçao. ·
cá não vêm_; p_orque andão do confiado ; . o finalMas, Sr. presidente, erá justo que uns novamente contmuao com os mesmos procedimentos e mente vmdos, outros que nos abandonarão para ir
o desgraçado povo é quem padece.
em eguimento do engodo de uma côrte velha e
Aquella porção de povo pois, Sr. presidente, corrompida, outros que emigrarão para não adherir. 1
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á sagrada causa da nossa independeucia e que forão
fazer-nos de longe a mais crua guerra, venhão
agora occupar no Brazil as honras e os empregos,
em detrimento daquelles que cá ficarão, que trabalharão e que concorrerão todos os riscos da nossa
lucta ? Talvéz. im, talvez, porque não sei que
o prohiba.
E' pois debaixo desta consideração que eu concebi um projecto de decreto, que mando á me a.
Se elle merecrr a consideração da assem biéa requeiro urgencia mesmo do regimento.
cc PROJECTO
cc A assembléa geral constituinte e legislalirn do
Imperio do Brazil decreta provisoriamente o cguinte:
" 1. 0 Todo o estrangeiro que d' ora em diante .e
quizer estabelecer no territorio do Imperio gozar
do> fóros e garantias de cidadão brazileiro poderá
obter do poder executivo a competente carta d
naturalisacão.
cc 2. 0 Esta carta comtudo o não habilita para os
empregos e honras do Imperio, sem que pela constituição seja marcado o tempo da neces aria e não
interrompida residencia ne te Tmperio.
" 3. 0 Debaixo da palavra e_trangeiro s' comprehende não só t9do o portúguez que até a data
deste se não achar estabelrcido no l3razil, mas os
que tiverem emigrado para não adherirem á sagradaêãUsã da nossa independencia.
- " Paco da assembléa, 2 de Agosto de 18"2'3.0 depuiado,Henriques de Re::enda.»
O Sn. PRE$IDENTE propoz a urgencia. - Foi
apoiada.
O SR, A:-onRADA :\facnADO :- Não vejo precisão
alguma de se fazer uma lei.
Já ~e sabe que é estrangeiro todo o portuguez
queentrar-de novo e tamhe!Il o que tiv r entrado
depois da declaração da nos a independencia;
quanto aos requisitos da naturali ação a conslituicão o decidirá em mui breve tempo; pelo que
pertence_á dar-se. ao executiv? .º poder d naturalisar digo que d1s~o Deus nos livre e nos guarde:
nós e mais nniguem. Voto portanto contra a
Úrgencia.
O SR. CARNEIRO :-Sou da mesma opinião e ser i
sempre de parecer que se não trate do que faz oujecto de artigos constitucionaes.
A constituição está a sahir e não convém legi lar
Qrovisoriamente sobre ma terias que el la ha de estaóelecer definitivam ente. Voto por isso contra a
urgencia.
O SR. VERGUEIRO :- Voto igualmente contra a
uraencia.
Convenho na necessidade que ha de procurarmos
por todos os meios augmentar a nossa população;
mas devemos partir deste principio: esLrangeiros bons
não vêm cá e~quanto não Livermos constíLuição;
(apoiados) depois qne a fizermos, se elles virem que
lhes garante os seus direitos individuaes,com pouco
mais que se lhes prometta elles viráõ.
O SR. HENRJQUES DE REZENDE: - Estava bem
persuadido da necessidade desLe projP.cto quando o
formei; e apezar do que se tem dito 'ainda insisto
em qu e elle seja admitLido.
Não vejo fundamento solido ao inconvenienLe que
ouco dizer que ha em dar o governo essas cartas,
um·a ve2 que seja para isso antorisado por lei.

r. presidente, cu julgo necessario este projccto;
ha mui pouco tempo quo proclamámos a nossa independencia e ainda ha gente que não está a isto
acostumada; ainda pelo habito pensão que Portugal
e o Brazil não si';o nações distinctas.
Há mesmo muita_ggnto que ostava aqui e tabclecida co111 bens o que emigrou; e que mudadas as
co usas om Portugal hão de querer para cá tornar e
para os mesmo lugar , o que 6 tanto mai facil
succeàor por não haver loi quo o prohibn. Portanto
ainda insisto quo ja admittido o projccto.
O Sn. ANDRADA i\L\CllADO :- E eu continúo na
minha opinião, que não ha ncce · idade de tal lei ;
basta a de direito publico.
Os portuguezes desde o neto da nossa ind pendencia ão strangeiros_e at ' estrangei ros inimigos;
se o poder xccutivo cahir no allsurdo de os empregar, é da nossa obrigação denunciai-o ú e ta a sembléa; mas nada de por em que tão e. ta mataria;
isto é ponto decidido ... O Brazil declarou- e nacão
ind ependente ; nós havemos de conserva r-lh e a independencia a despeito de qualquer poder injusto e
barbaro que nos queira violentar.
O SR. CAnNEil\O DA CuNnA :- Eu apoiei a urgcncia para que discutida ella so firma se bem a
opinião da assembléa; ma no mai concordo cm
tudo com o nobres deputados que têm falindo contra aquella urgencia.
O n. PRESIDENTE propoz a urgencia á rnta ão.Foi rej eitada e ficou o projecto para 2• leiturá.
EnLrarão neste tempo na ,ala os membro da
commi são de poderes que e tinhão r •tirado para
formar o eu parecer sobre a indicacão do r. l\fontesuma; e o r. Ribeiro d Hezendê, como relator
da mesma commissão, leu o segui nte
«

PARECEI\

« A commi são dos podere revendo a acta geral
da eleiçõ do deputado <i e la as mbléa pela
provin_cia da Bahia, a~ha! qu para. nch r ar pre,entaçao daquella provmcrn faltão arnda o dous deputados au entes Cypriano .fo é Ilarata de Almeida
qu achando-se
e Francisco Ago tinho Gomr ,
n la cidade os suppl nLes Jo é da ilva Lisboa· e
Luiz Pedreira ·ao Couto Ferraz, aquelle nomeado
cm 4° lugar _e este e_m 9° lugar: é do parecer que
c1i:i_q uanto nao chegao os deputado proprietario ,
seJao chamados a tornar a sento na mosma assemblóa os dou upplentcs, visto que não lia ncnJrnm
outro nesta cõr1e, que o prefira cm numero de
votos.
«_ PaÇ? d.a assembléa, 2 de Agosto d 1823.-Es-

tevao fübeiro de Re::ende.-Antonio Carlos Ribeiro
de Andrada ilfctchado e ilva.-J!fanoel Ja cintlto
Nogueira da Gama.»-Foi approvado.

O Sn. RIBEIRO DE ÁNDl\ADA leu lambem o seguinLe parecer da commi são de fazenda:
«

PAl\ECER

« A commissão de fazenda examinando o requ~ri
mento de Joaquim José Gomes da ilva e Castro
sobre a arrematação do contracto das sizas da villa
de Campos arrematado pela junta da fazenda da
provincia do Espírito-Santo e não encontrando materia nova que faça mudar a sua opinião, confirma
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o seu par ccr dado á dezesete do mez ultimo no re- puta do fez o que .podia; e a n6s pertence agora darquerimento de Manoel dos Santos Pereira e outros. lhe direcção .
« Paço da a sembléa, 1° de Agosto de 1823.-José
O Sr. CAnNEmo DA CuNHA :-Eu não fiz indicacão
de Re::ende Costa.-José Arouche de Tol edo Rendon. porque podia ser que a assembléa não tomasse a
- Manoel Jacintho Nogueira da Ga//na.-Barão de materia em consideração, e então de nada servia;
anta Amaro.n-Por haver quem falia e con tra o que fiz foi apresentar o Diario para ver o juizo da
o parecer, ficou adiado.
as cmbléa sobre elle; nem sei porque não ha de
O 11. CARNEIRO DA CuNHA :- Parece espantoso ser lido para se tomar conhecimento do que expuz.
que dcpoi de ter a ação Brazileira declarado soO Sn. COSTA AouJAI\ : - O illt1stre deput.ido deve
lemnem nte a ua independencia ainda se pretenda mandar por escripto i so mesmo que pretende; eu
in inuar duvidas sobre esta declaração principal- não quero escrever os pensamentos dos outros sem
mente em escriptos publicos! Todavia nada ha mais o ver escriptos, nem quero questões amanhã ao ler
certo.
a acta; e se não quer ter o trabalho de escrever,
o Diario do Governo e publicou hontem de- diga que eu vou escrevendo.
baixo do artigo Noticias nacionaes uma proclaO R. VELLO o ·oARE .- r. presidente: Eu
macão do Hei de Portugal como se elle ainda do- peço em nome de toda a assembléa que se lêa esse
minasse no Ilrazil.
papel; quero ouvir, quero saber o que vai. O 'r. deTalvez pareça isto a algun escrupulo de mai , putado não póde embaraçar por si só a vontade dos
ma eu estou per uadido que é necessario mani- outro : eu quero ouvir ler para poder formar a minha
fe lar muito claramente que não temo ligação al- opinião . (A poiado.)
guma com Portugal desde que nos eparámo e que
O n. ECl\ETAfüO FRA:'IÇAleu o artigo do Diwrio.
erá oterna a no a eparação (apoiados) e que não
O n. ANDRADA l\lAcu.rno :-A expressão- proadmiltimos que pes oa alguma tenha nem e quer
a lembrança de dar a suspeitar o contrario (a poia- clamacão de el-rei- merece alguma consideracão;
Pôrqué nós só dize.mos el-rei quando fallamos dê rei
dos, apoiados.)
Por L princípios eu vi com panto que um no o, e aquelle não o é; talvez o seja do redactor;
artigo privativo de Portugal e inseris e com o ti- meu não, nem quero nada com ellle.
tulo de alicias nacionaes como e este paiz fize e
O SR. FRAxÇ.\ : - Igualmente é só o que n o~
part daquelle Reino e forma emo com o eu lambem; pois quanto ao lugar em que se acha vejo
Jilho uma ó nação.
que e tá alli para prova do que o redactor assevera.
J to não poderia con entir- e em qualquer e O R. ALENCAR :-2'ião acho de que fazer crime ao
cripto particular, mas muito meno no Diario do redaclor : elle o que quiz foi apre en tar ao do Correio
Goremo, poi não me admirará que nas província uma prova de não ter mentido. Debaixo do titulo
e tome e ta ela ificação d noticia não pela exnoticias nacionae -deu em primeiro lugar o espre ão do modo de pen ar de um individuo, mas -tado
de aude de ua l\fagestade ; e depois começa
da int ncão do governo por e ler naquella folha. a de co mpõr o Correio, e apresenta para o desmentir
Peço portanto que a a embléa tome isto em a proclamação do rei de Portugal.
consideração até para ju tificação do governo que
ar do termo el-r i, não póde ser mais que um
e tou c rto não tem parte alguma no n goelo. Eu lapso de pen na; além de que nó dizrmo muita
tenh aqui
Dia rio queira V. Ex. manda-lo bu - vaze -el-rei de r apoies, el-rei de He panha ;car para a me a.
emfim eu não cuido que ni to haja maldade, nem
O . n. FnANt;A:-Qualquer que eja a intenção do me parece provavel que ell tives e semelhante au·enobre deputado deve por cau_a da ordem rem lter vimento.
á mo a ~a indicação; e a a_ embléa decidirá do
O que elle quiz foi mostrar ao outro periodiqueiro
eu de llno.
que não tinha mentido; não creio que tivesse nisto
O n. CAnNFJRO :-Primeiro que tudo examinemo outra lenção. Não se uspeite porém que ou seu
·e ha mat ria em que recaia indicação. O illu. tr advogado; ao contrario na minha opinião não é das
deputado diz que se acha uma proclamação do Hei melhore co u as; mi com go to para o corcundi mo;
de Portugal no artigo de-noticia na ionae ;- mas neste ca o confe o que não lhe diviso crime.
erã bom que e veja i~ o.
O n. C.\fü\'Ell\O DA CuxrJA :-Póde V. Ex . mandar
O n. ANDl\ADA ~IA CllADo:- em na columna de bu car a indicacão que acabo de fazer sobre este
•
noticia nacionaes aclos do governo de Portugal objecto.
O. n. ECl\ETAn10 FnANÇAleu a indicação conceque não é parte da nos a nação, e por is o deverião
ter lugar na columna da noticia e trangei ra ; mas bida neste termo .
orno vem acompanhado com outros artigos pódr
e< INDICAÇÃO
r que não haja ni to mais quo um engano de col1ocaçào na ordem das materia .
«Proponho que a as embléa geral constituinte
O n. ALENCAI\ :-Eu não vejo ni to cousa qn tomando em consideracão o Diario lto Governo de
mereça attenção; mas coaf sso que ha gente que honlem no artigo-no.ticia nacionaes-remetla
tudo acredita e de tudo tem r cio; se não fosso este mesmo diario á commi são de constituição para
assim não hav ria qu m acreditas e m f itiço . dar o seu parecer obre o mesmo objecto. Paço da
O que me parece é que não devemos ga lar tempo assembléa, 2 de Ago to .-Carneiro da C1111 ha. »
com a resolução do negocio.
O n. ANllR.\DA l\J.\CllADO :-Pouco a pouco e á
O n. AN011ADA i\L\c11.rno :-A ordem é e ta. surdina se abala o ediflcio: arteiramente se introO Sr. deputado denunciou este papel á asscmbléa ; duzem idéa de união. Fallomos claro p3ra não cone cumpre agora ver e ella quer que seja remettido tinuarmos a ser ludibriados como já o fomos ha pouco
á commi são para o examinar, e decidir se é ou não em um papel publico onde em lugar de ermo trataatacada nellc a nossa ind pendcncia. O nobre de- dos por cidadãos brazileiros, seus ou dos termos
3
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-habitante do Brazil- ...... Eu não quero qu
isto do Diario fos e, como ouvi ~izer, um l~p o de
penna · desconfio de tudo ; e veJO o procedimento
do g~v1frno de Portugal, que mal póde vibrar a
azinhas já quer yoar.
. .
•
Faz muito bem; não póde exi t1r sem nó. ; trabalha pela sua exislencia; e nó pelo contr.ano bem
podemo exi tir sem elle., Em ~oda a ultuuas noticias de recebimentos am1gayc1 á _no as embarcações só vejo maneira de n? a1:1ac1ar, e engana:;
e estou c·erto que para a extrn cçao do p~s ado ) \ tema havia de ervir a promessa de fac1l e repentina união com o Braz1l.
.
Por nm alé nes e periodico de um e. trange1ro
~ue se mclleu a dar-no con clho
(um tal
G_rondonil nos lembrão que dev mos spccar o
nosso ve ho pai, para fazermo de bon filhos.
Portanto de tudo desconfio; mbora pareça exces. i•a a minha u peita.
A ela sificação das noticias já me não agrada, e
o emprego do termo el-rei ainda menos. 'omtudo
não affirmo que o fize e por ma~dade _e .e m1 erarnl e criplor; talvez fosse descuido ; ma empre
é bom que e declare, e que lodo o mundo aiba
que somos brazileiro . e qu . havemo de . er brazileiro alé dar a ultima pmga de sangue.
O SR. l\1o:<"TESu~1A: - Eu ar.ho que o redact_or
quiz justificar-se do que _dLse!a delle o do Corre_1~,
e e se artigo da sua JUSltficaçao collocou-o_debaixo
do titulo de-noticias nac10nae -como devia fazer;
depois eguiu-se o documento _qne abonava o que
tinha dito, isto é, a proclamaçao e ficou e t~ por
consequencia Lambem debaixo do mesmo. lltulo.
Não ha pois nisto a meu ,·er nada que seja ob jeclo de deliberação da assembléa; mas e querem
vá a uma commissão; ella dará o seu parecer e a
assembléa ,·crá se deve ou não conformar- e com
elle.
O SR. ANDRADA l\1Ac11 .100 :-0 que vejo é qne deve
ficar adiado.
O R. l\1oNTESUUA: - e continúa a e. ão quero
fallar. Decida a assembléa se fica adiado.
Declarou- e adiada a discussão \)Or ter dado a
hora.
O Sn. PRESIDENTE assignou para a ordem do dia
1o, o projeclo de. lei ~obre a revogação da provi_:;ão
da mesa da consc1enc1a de 28 de Dezembro d 1754:
2•, 0 projeclo para o meJ?or tratado de educação:
3°, regimento da as emblea.
Levantou-se a sessão ás 2 horas da ta.rde.-José
Ricardo da Costa Aguiar d' Andrada,

ecretario.

RE OLUÇÕE DA A EMBLÉA
PARA JOÃO VIEIRA DE CARVAJ,110
l\lm . e Exmc Sr.-A assembléa geral con liluinte
e leaislativa do Imperio do Brazil, sendo-lhe present~ o parecer da commissão ~e f!larinha o guerra
sobre a necessidade de e rest1tuuem á sua patria
as milícias da província de S. Paulo, ora existentes
no sul se do subsliluidas por milícias de outras
provin~ias manC\a participar ao governo que precísa, para 'as suas deliberações, que Ih~ sejão transmittidas informacões sobre este obiecto. O que
V. Ex. levará ao conhecimento de S. M. Imperial.
Deus guarde a V. Ex. Paco da assembléa, em 2
de Agosto de 1823.-LllanoeÍJosé de Souza França.

PAl\A JO É JOAQUI~t CARNEIRO DE CAMPO
Illm. e Exm. r. -A assembléa "eral constituinte e legi !ativa do Imperio do §razil, tendo
procedido hoje á nomeação d pre idente, vice-preidente secretario para o mez qu d corro do dia
de amanhít até 3 de S t mbl'O, mandn communicar
ao governo quo lem lei t para pre. iden to o Rvm.
bi po apellão-mór, para vic -pre idenle o barão
do anta Amaro, para ecretario ff ctivos Jos(•
Ricardo da Co ta Aguiar, Man l Jo é d
ouza
França, Jo é Feliciano Fernande · Pinh iro e Luiz
Jo é de Carvalho e l\1cllo; e para upplente Jo é
_\.nlonio da ilva Maia, e Franci"co 1uniz Tavare .
O que \'. Ex. levará ao conh cimento de . 1. Imperial.-Deu guardo a Y. Ex. Paço da. a embléa,
2 do Ago lo de 1823. - Jllanoel Jose de ou=n
França.

PARA JOÃO EVERIANO MACIEi, DA CO 'T.\
A a - mbléa geral on tituinlP,
legislativa do
Imp rio do Brazil manda participar a \'. . que
achando- e lega l o en diploma, deve vir quant
anles tomar a s nlo ne te augu l ongre o t r
parle no eu trabalho , como deputado á m ma
a embléa pela proYincia d Iina -Gerae .-Deu.
guarde a V. . Paco da a mbléa, rm 2 de Ago to
d 1823.-Llfanocl ·José de 011;;a França.
Sessão em 4 de

~gosto

de t823

IDE:'ICIA DO 1\. BI PO CAPELÜO-l!ÓI\
Reunido o r . deputado pela 10 hora da
manhã, fez- o a chamada e a harão- e pr ente
66, fa!Lando com cau a o r . P reira da unha,
F rreira Barreto, T ixeira da Fon ca, ruz Gouv' a
H.odrigue da o ta, e Cameir .
'
O R. PnE IDE:-ITE de !arou ab rla a e ão, e
lida a a la da anl e d nte foi approvada.
O 1\ . IIENRIQUE DE REz E:-1oll: - Eu rcliro da
m .-ª
proj cto de que faz m ação a a ta; I'
deixo para o t 'mpo r olver o problema e lle
era ou não neces ario.-Foi-lh re tiluido.
O Sn. ECRETARIO Co TA Acu1.1R leu o guinl ·
officio do mini tro do negocio do imperio :
« lllm. o Exm. r.- Participo a V. Ex. para er
pre ente á a embléa geral coo tituinte elegi !ativa
d st imperio, qu1' pelo offici que me foi dirigido
em 2 do corrente, ficou ua ~lagestade o Imp rador
scienle das fJ soas eleitas para s rvirem n l mez
a~é o di3; 3 do etembro, ~ cargo de pre idente,
vice- presidente e ecretanos da mesma augu la
a sembléa.
<< Deus guarde a V. Ex.-Paço, em 4 de Ago to
de 1823.- l o é Joaquim Carneiro de Campos. r. José Ricardo da Costa Aguiar. » - Ficou a asembléa inteirada.
O SR. ECRKTARIO FR.1 ·çA deu conta de uma repre entação de R lisb rlo Ignacio Januario Cor.deiro que pedia SQ exigis em do Srs. deputado.
Ancirada e ilva, Hibeiro de Andrada, Andrada
l\lachado, e Rezende Costa, do ministro de estado
Caetano Pinto de Miranda Montenegro e dos desembargadores Sebastião Luiz Tinoco da Silva
João
Ignacio da Cunha as Jllemorias Políticas e E conomicas que lhes dirigira m cartas cerradas, afim de
serem presentes á assembléa .
Depois de ligeiras observações, decidiu a assembléa que o representante, se quizessc, manda se
PRE
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cópias das referidas Jllemoi·ias; e ao mesmo tempo as delapidações e abusos, que submetto outra vez á
os r . Andrada Machado e Ribeiro de Andrada consideração desta assembléa para dar o remedio
disserão gue apresentarião as que tinhão recebido, que julgar conveniente.
o que o Sr. Andrada e Silva declarou não poder
fazer por terem passado aquelles papeis com os _O n.. FnANÇA: - O projecto de lei em discussãe>
~ªº· sa~1sfaz, segundo entendo, aos requesitos da
mais da crctaria para o seu successor.
Annunciou-sc que estavão na sala immediata os 10d1caçao que lhe d~ra origem, e é por isso sór . Miguel Calmou du Pin e Almeida, e ntonio mente que eu votarei contra elle. a indicacão se
Calmon du l'in e Almeida, deputados pela província pretendia cortar pelos damnos que tem trazido até
da Uahia, e o Sr. João everiano Maciel da Costa, ~!{ora ao .n?sso ,Paiz a legislação regulamentar do
pela de Minas-Gerae ; e s ndo introduzidos na JU1zo adm101strat1vo da fazenda dos defuntos e aufórma do e tylo, pre tarão juramento e tomarão sentes, negando o embolso dos credores das herança~ ari;:ecadadas a. menos que se não habilitem
lugar na assembléa.
com c1taçao dos herdetros dellas, as mais das vezes
Pa ou- e á ordem do dia e começou-se pelo pro- incertos e desco n~ecjdos. O projecto porém induz
jecto de lei obre arrecadação da fazenda de de- sómente
amphaçao da provisão de 28 de Defunto e au ente , que ficára adiado na sessão an- zembro dea 1754,
que faculta aquelle mesmo emtecedente.
bolso dos credores até 200$000 no contractos es1
O n. )L11A : - ( ão e entendeu o tachigrapho c~iptura~os, não excedendo de 100$000 nas dividas
Po sidonio.)
nao escnpturadas : o que vem a ser uma meia
O ll. JlErn:mE CosTA: - Em 4 de Julho pa sado medida, que não remedeia cumpridamente o mal.
rrprc colei a e ta illu tre assembléa o enormes Eu conheço que os herdeiros das herancas jacente
abuso pralicado pela repartição do defunto e tem a po_ se civil dellas, que lhes transfêre o alvará
ausente , a multidão informe o contradictoria da de 9 de ovembro de 1754 com todos os efTeitus da
ua 1 i e regim nto emanado da me a da coo - natural, e que o direito dos mesmos herdeiros au·iencia e orden de Lisboa; ajuntei para corro- entes e póde por ventura lezar nos pagamentos
borar ta minha as erção a excellent!? Jl emoria que se houverem de fazer de sua propriedade sem
feita em 1780 pelo desembargador do Porto José eHes serem ouvidos.: mas ei lambem, que exisJoão T íxeira para in trucção do governo da pro- tmdo em voga o d1.re1to do dito alrnrá, se publicou
víncia de 1\li11a -Gerae , em que mo tra, com todavia e e tem observado o outro de 17 de Junho
xemplo o facto , grandes heranças absorvida de 1766, que em beneficio do commercio aITrouxou
pelos the ourciro e olliciae daquella reparticão ; todo o rigor das lei peculiares do juízo dos auherdeiro r du ido a pedir e mola ; prata e íoia s o.te , pagando- e p~r adrninistraçõe tem jJOraria
e tra te mai rico occultado por lle ; o escravo da Junta do commerc10 toda e quaesquer divida.,
applicado ao erviço do the oureiro , havendo que tem a presumpção de certeza por meio de juste da heranra ao me mo tempo a çomida e lificações pronunciadas, e o exemplo de uma elas e
ve tu:irio de te ·e cravo .
de credore é bom argumento para e generalisar o
.\lo trei o grande prejuízos que resullavão a remed10 em um ystema da igualdade de direitos :
todo o imp rio do Bra il pela provi ão de 28 de poi s~ o a_ctivo commerciante merece a proteccão
D zembro d 1754., a qual ó permitte pa~ar a das leis, nao a merece menos o laborio o lanaaor
divida do finados até 200$000 ndo por e cnptura e o intclligenle artista, que fornecem os objecto.
publica, a que o nã fo em limitada a 100$000, de consumo obre que exercita o commercio a sua
~ ndo obrigado o· cr dor
a habilitarem-se pelo acção .
Ou se ha de poi dizer que é injusto o alvará de
juízo do lndia o :\liua em Portugal para poderem
1766, ou que o são a lei , que ella derogou, e que
cobrar maior · quantia .
Exigi que e rcmelte _ á corumis ão de legis- estas merecem de er corrigidas, segundo a norma
lação ta minha indica~ão, para e darem a ne- da.quelle,, conciliando-se quanto fõr po ivel o dicc sarta r forma : porém no eu projecto ô vejo reito muitas Yeze certo e conhecido do credor preattendido um unico ponto, na verdade intere santo, sente com o incerto do herdeiro ausente.
A .meu vêr portanto ~umpre fazer-se uma lei que
qual o de revogar- e a provi ão de 28 de Dezembro
de 1754, de que manão o grandes vexame , que coo 1derando a materia em todas as suas relacõe
sofTrem o credores dos defuntos e ausentes, que haja de pôr term.o á .estagnação de capitaes "qu~
requerendo no the ouro publico, onde e achão de- podem e derem mfluir para a mas a dos fundo
po itados mai de dou milhões de cruzado per- circ\llantes da nação, facilitando- e o embolso dos
tencente aos me mos ausente , são indeferidos os credo~e . das heranças jacen les, e fiscalisando-se
eu requcrim ntos e inhibidos de cobrar o que e todavia msso quanto fôr possível o direito dos herlhe deve, por exigirem os procurndore fi cacs em deiros que possão de futuro apparecer habilitados :
consequcncia da me ma provi ão assim a citação e.como_ a e te intent? não satisfaz o projecto em
do herdeiros ou devedores pela maior parle resi- d1scussao, voto por isso que não ~ª- e e que a
dente em Portugal, cousa impraticavel na cir- illu tre commissão se encarregue do uma nova recum lancia a tuae da guerra com aquelle reino, dacção que desempenhe o inLento.
como a re tri ção de pagamento até 200$000 por
q R. CARVALHO E l\1ELL?: - r. presidente, por
escriptura publica.
mai que se esforcem os 1l\ustres preopinantes
1ão attcndendo porém a commi ão no seu proautor do projecto em que tão, em u tentai-o como
jecto aos outrns ponto da minha indicação não necessa.~io e util,_por mai brilllante e euergicas
meno in tercssante , devem necessariamente con- 9ue seJaO as razoes com que pretendem tornai-o
tinuar todo os males que apontei, sem que valhão JUSto, nunca o poderáõ conseguir á vista dos funa providencia , que ella diz se achão dadas pela damento.s que pro~uzi qna!'1do fallei a primeira vez
leis, quando pela pratica invariavel e constante que deste obJecto em tao r~sp~1tarnl recinto. Os printiC segue naquelle juízo dos ausentes, só se observão mp1os elementares de iust1ça elegi lação universal
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em que estribei a minha opposição existem em pé,
e nenhumas razões até aqui expostas os dernbárão
ainda.
Quem não vê que só a utilidade dos credores não
póde bastar para que contra a regra geral se proceda a um juizo summario, aonde sem audiencia
dos verdadeiros interessados se mandem pagar dividas do fallecido devedor originario?
Falta a audiencia daquelle que em virtude da lei
tem dominio e posse nos ben da herança; e ofTende-se este direito, que lhe deu a natureza e a lei,
só para aproveitar ao credor, que legi timamente e
não póde dizer tal sem as provas legaes e sem a
entença que o declare, depois da contradicção que
oppuzer o herdeiro.
A audiencia do thesoureiro do juizo não póde
supprir a daquelle. O thesoureiro é um fiscal para
mais solemnisar este juízo peculiar e fazer mais
solidas as suas deliberações; esta assistencia porém
não só não exclue a audiencia do herdeiro, mas
sabem todos que nos negocio maiores, e principalmente nos de pagamento pelos bens da herança,
devem sempre ser ouvidos os herdeiros. Por força
dos princípios acima referidos o declarou assim o
regimento, e muitas posteriores ordens e provi ões
o e tabelecerão de novo.
Nos negocios em que se controvertem direitos da
corôa e da fazenda, são ouvidos os procuradores de
uma e outra como fiscaes, mas nem por isso deixão
de ser chamados ajuizo os interes ados nelles: o
mesmo acontece nos negocios de todo os mai
tribunaes em que ha fiscaes nomeados, como é na
junta do commercio e na dos arsenaes.
Lembrárão os illustres preopinantes que ha excepções desta regra com as herança dos que exercerão o commercio, onde nem entra o juizo dos
ausentes, nem se deixão de pagar dividas por falta
da audiencia dos herdeiros; acrescentando que não
deve ser melhor a condicão dos ommerciantcs do
que a dos agricultores e proprietario , a quem a lei
deve contemplar com igual consideração.
Verdade é, que assim se acha estabelecido em
favor do commercio, que muita protecção merece;
mas esta concessão tão especial não é só porq ue
este manancial da riqueza publica mereça mais
contemplação e preferencia do que o outros, mas
foi em attencão a que as ca as commerciaes pelo
seu complicado gyro e consistenci a demandão mais
particular administração, e se não fossem sugeitas
a ella se perderião os capitaes em prejuizo dos
herdeiros e credores, e da bondade da administracão
é proprio e nec'essario o arrecadar e pagar afim· de
liquidar-se o que puramente vier a pertencer a seus
legitimos donos.
Cumpre pois não accrescenlar novas e privilegiadas concessões ; e quem não vê que eria contraditorio fiar tanto do thesoureiros, e por desgraca até dos wovedores, quando os mesmos illustres
preopinantes e todos os taxão de immoralidade e
fraudulenta administração I
Fallernos sem rebuço, se este proj ecto passa e, e
chegasse a ter força de lei, quantas mancommunações
recrescerião entre credores e os thesoureiros e provedores dos auzentes? Quant.as dividas vhanlasticas
não existirião por accordo unanime dos fingido
credores, e perlidos fiscaes? Quanto acabo de ex pôr
Sr. presidente é solido, é fundado nos direitos imprescriptiveis do cid~d~o, e na sal~agua.rda, que a
lei estabelece para o direito de propriedade por meio
das formulas forenses.

Deve portanto não passar este projecto á ulterior
discussão, e esperar-se o tempo opportuno, em que
convenha destruir-se de uma vez este juízo particular, e marcado com o ferrete da fraud e da injustica,
e ubstitui.r-se-lhe legislação propria, ju ta o adaptada ás circumstancia da materia, e conforme ao
regulamento que houver de dar-se á ordem fórma
judiciaria.
O n. LOPE GAMA: - ( ão
entendeu o tachigrapho ).
Julgou-se a matoria discutida, propoz o Sr. presidente :
1. 0 Se a a sembléa julgava finda a 1" di cu são.- Venceu-se que im.
2. 0 e pas ava á 2° discussão. - Venceu- e
lambem que sim .
Entr?u-se _na 2° par~e da ordem do dia, que ra
a 2• d1scu sao do proJecto sobro o premio para o
melhor tratado de educação, e o r. e retario Co ta
Aguiar leu o art.1° do th or seguinte:
« Art. 1. 0 Será reputado bonomcri to da patria,
e como tal condecorado com a ordemJmperialdo Cruzeir_o, ou n ~lla adiantado, se já a tiver, aquel\e cidadao que ate o fim do corrente anno apre entar á
assembléa o melhor tratado de educação physica,
moral, e mtellectual, para a mocidade brazileira ».
O Sn. CAnvA_LHo_E M_ELLO :_ - ·a sessão em qu~
e tratou da pr1me1ra d1 cu ao deste proj( cto , fallando em geral obre a utilidade delle, Sr. pre idente, eu di se quanto e mo antolhou naquella
occasião ácerca da neces i~ad e e utilidade, que
temos em promover a educaçao geral do no_ os concidadãos.
Depoi · de e tab lecida a nece idade de ha1·er
um bom_ plano de. ducação r guiar, adaptado á
no sas c1rcumstancia , convém qu este regule
por uma maneira convi nhav l ao e lado do falta de
luze em que nos achamo , e n nhlfm meio é mai
conducente a e e fim do que o procu.ra.r on O"uir
um plan o geral, que abranja toda · a re"raº da
educação publica, e d~ parlic ~lar; que se M~ preceito para a edn caç~o p~y 1ca, e para a littorari a,
que se reduza o en mo aquella maloria que ão
propria da idade m que se achar m o cd t: cando ·
e que afinal em collegios e en in m a ciencia'
maiores, e as artes liberaes.
Para conseguir-~e o que des~jamo , 6 mi ster que
por força -e convidem por meio de premios os ci dadão , que _vivem n~ retiro, o q~o além de premio
geral, que e o ser utll á sua patna, _tenhão o particular de serem declarados benemenlo da patria e
cond ecorados com a ordem do Cruzeiro.
'
Este~ premios, '!luito a_nalogos ao exaltado amor
d_a ratrra e verdadelfa gloria, que é ingenito aos brasrle~ros, pr?duzmdo a emulação farão por certo que
muitos gemos se esforcem por consegui r di tinccões
tã? honrosas. ~las ha myitos. que ai nda que po _
su1dos de ~ent1mentos tao briosos, neces rtão com
tudo de est~mulos de outra natureza pelo estado de
sua acanhaaa fortuna.
Um homem a quem faltem meios de subsistencia
por. n:ais brioso que seja, preferirá os premios pe~
cumar1os ; e uma fita e medalha não assenlão bem
em velha casaca. Deve portanto accrescentar-se,
que se da~·á ao autor ~o melhor plano a distincções
esta):>elec1~as no proiecto, ou uma porção de di1
nheiro, CUJa quantidade marcará a commissão.
Os autores do proj ecto áo codigo civi l e criminal
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« Proponho que se substitua á palavra-cidadão
-pessoa.-0 deputado Alontesuma. »-Foi apoida.
O Sn. ALENCAR: - Sr. presidente, concordando
sobre a utilidade do projecto, não posso approvar o
que a commissão propõe para premio de <!Uem
fizer esta obra que eu considero de mui alto valor,
porque estou persuadido que é um fraco estimulo
para se emprehender semelhante trabalho. Eu não
duvido que seja muito respeitavel a Ordem do Cruzeiro, mas não a acho acommodada a esse fim: sou
desta opinião desde que se leu este projecto.
O illustre preopinante que me precedeu disse que
deviamos estabelecer uma medalha ; eu sou do
mesmo voto ; mas não me contento com isto. Quem
se encarregar deste trabalho ha de consumir com
elle muito tempo, e até fazer despezas; e por isso
me parece indispensavel arbitrar-lhe alguma pensão
ao menos por tempo determinado ; lembrei-me de
marcar o espaço ele 10 annos, masjulgo conveniente que seja determinado o quantitativo pela commissão ela fazenda.
Eu mando á mesa a minha emenda; devendo advertir que estabeleci que a medalha fosse de prata,
« El!ENDA
por me lembrar que póde haver trabalho de maior
monta para o qual se deverá designar uma de ouro.
. « Aquello cidadão que a preseu lar dentro do um
anno á assembléa o melhor tratado de educação
« El!ENDA
physica moral e intollectual para a mocidade bra0
zileira, será reputado benemerito da palria, o como
« 1. Será reputado benemerilo da patria, e contal condecorado com a ordem do Cruzeiro, ou nella decorado com uma medalha de prata com esta leadiantado se já a tiver; ou remunerado com uma genda -A pcitria agradecida ao autor do plano de
porção pecuniaria por uma vez sómente, a qual se educação physica, moral, e intellectual, para ci modeterminará em quantidad_e pela commissão res- cidade brasileil'a - a qual poderá trazer pendente
pectiva. (Ao art. 1° do proiecto de 16 de Junho de ao pescoco,
1823).- O deputado,Canalho e Mello».-Foi
« 2. 0 t erá uma pensão por espaço de 10 annos a
apoiada .
qual será estipulada pela commissão de fazenda.
O Sn. FnANÇA: -Alem da emenda de que tratou Paço da assembléa, 4 de Agosto de 1823.- O deo illustre deputado ainda ha outra que me parece putado, Alencar» .
digna do attcnção: e é ou supprimir-se a clau ula
Foi apoiada a 2ª parte, julgando-se a 1ª compreque marca o praso dentro do qual se ha de dar ao hendida na emenda antecedente.
prelo a obra; ou ampliar-se o me mo praso, porque
o R. lIE:SRIQUES DE REZENDE pediu a palavra e
o tempo que se deve con umir na compo ição, o na depois
de algumas reflexões (que o tachigrapho não
impres ão segundo o estado das nos as typographias,
devo exceder muito além do marcado pelo artigo do ouviu) offerec u lambem a seguinte
projecto; com o que vem a lei a ser inutil, porque
« EllENDA
requer, ou promove uma obra qu0 é moralmente impo sivel praticar-se dentro do tempo que as igna.
« Proponho que a emenda do Sr. Carvalho e i\lello
O lrESMO 1\. DEPUTADO mandou á mesa uma seja reunida como tença á emenda do Sr. l\Ionteemenda na conformidade do que expendera ; mas uma.- Henriques de Re::ende».- Foi regei tada.
logo a retirou por se achar prej udieada pela ao teO Sn . ANnR.\DA l\fac11..1no: - Tambem penso que
cedente.
além da gloria litleraria deve haver algum estimulo
O n. l\loNTE UMA :- Sr. presidente 1 Eu não pecuniario, até mesmo porque em geral os litteratos
duvido que a ordem do Cruzeiro seja bastante para são sempre õs maiores pobretões. A Ordem do Crucondecorar o que apre entar o melhor tratado de zêiro é talvez a que temos menos enxovalhada; mas
educação para a mocidade brasileira, mas eu pre- assim mesmo penso que será bom deixar ao cifereria o que tem adoptado em taes casos as outra dadão que fizer o tratado que se pretende a escollia
nacões como o mais proprio, isto é, uma medalha livre entre a condecoracão da Ordem do Cruzeiro, e
paiticular e relativa ao serviço feito com aquelle alguma r muneração pêcuniaria em dinheiro ou no
trabalho ; e como este me parece o melhor offereço valor do uma medalha. Com esta idéa fiz a seguinte
uma emenda para se adoptar o mesmo entre nós,
cc EMENDA
reservando-se a ordem do Cruzeiro para outros ser« Proponho que se dê ao que publicar o tratado
viços.
exigido a Ordem do Cruzeiro, ou uma remuneração '
«EMENDA
pecuniaria contellda em uma medalha do dito valor,
«Proponho que se supprimão as palavras-con- ou em numerario.- Andrada J!Jachadoii.
Depois de vir á mesa, o seu illustre autor aredecorados com a Ordem lmperiol do Cruzeiro, ou
nella adiantado, se já a tiver - substitttindo-lbes tirou.
- condecorado com uma medalha propria que
O Sn. VELLOSO SOARES : - A nação não gasta o
marque o serviço feito, e relate a obra approvada. seu thesOUIºO em interesses particulares; o dinheiro ·

cm Lisboa preferirão o premio pecuniario, ~a persuasão de que seria mais geralmente estimado,
porque por via de regra, as riquezas n,ão acompanhão sempre os talentos.
.
Eis aqui porque eu julgo, que a alternativa convém, porque n~ arbitro fica do p_remiado escolher o
que mais vantaioso lho fôr, e assun haver.á po~ certo
maior numero de oppositores, por assim dizer, a
este concurso, levados uns do premio honorifico,
que é do alta valia, e subido qui.late pa~a almas generosas, e que tenhão alguns meios do vi ver;. outros
porém cedendo a este motivo solido e brilh~nt~,
talvez a seu pezar, queirão comtudo o pecumario
para acudir ás precisões da vida ; e .os q~e por fim
relevarem a todo o custo o valor do dmheuo, só por
este principio preferiráõ sordidamente a acquisição
delle.
De qualquer modo porém o Estado.~onseg_ue o que
pretende, convém a saber, que haiao mUitos, que
com a mira no premio se dêm a este genero de trabalho. Guiado por estes princípios offereço a seguinte
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tem não é para mandriões ; vão estes busca-lo
onde quizerem, ou procurem outra vida . Nós estamos em tempos constitucionaes, e assin~ me.sn:o
todos estão olhando para o thesouro; pois sa1bao
qne não ha para comedores.
O SR. FnANCA : - O illustre deputado bem sabe
·que o dinhe~ró do thesouro é a~plicado a ~om da
nacão e que e um bem de grande unportancrn o l r
uni b~m tratado de educação.
O SR. VELLOSO SornE : - Torno a dizer o cli!!_heiro do thesouro não é para os particulares, emqi:an to
se puaer guardar é o melhor.
O Sn. Roon1cuEs DE CARv.1L110 : - Eu não consinto que passe uma tal proposição. ~ara qu em sa rá
o dinheiro do thesouro, será para as almas do_ outro
mundo·? Não sei o qL1e pensa o illustre preop111ante
quando diz que o dinh eiro do thesouro não é para
particulares ! Pois ~o_uiue servem á naç_ão não.~e
11~ .2!!gil ? E não. será faur-lhe um ~om serv1ç.o
àpresentar um perfeito tratado de educa çao publica?
Eu julgo que é preci o confundir touas a noções de
economia para dizer que dar uma recompen ·a a um
tal cidadão é sust entar comedores. Se o illustre deputado rcflectir verá. que é pelo contrari~ faz r da
fazenda publica a ma1 vantajosa apphcaçao.
O Sn . MrnnADA ::\lAc1uoo: - Eu sei o que o nobre
de putado quiz füzer,_ e é que a~ obras ,de espírito não
se a a ão com dmhe1ro; toda na convem tomar todos
os meios para estimular, porquea obra é de summa
importancia. Além disso nó n.ão estamos. no ca o
de outrasnacões onde se uão precisava do estimulo do
dinheiro ném para os maiores serviços ; os m.1ti&o
romanos fazião á patria os mais custosos sacr1fic10
écontentavão-se com uma corôa de louro; ma.§ nós
não- somos ess.es romanos; o di[Jheiro é um_poderoso êStiniulo e_ convém applícâ-lo para lermos o
uatadõ: "Eu creio que a questão não merece ser
mais debatida; arbitre-se o que se julgar sufficiente,
e acabemos com isto.
O SR. LOPES GAMA: - Eu considero esta ma leria
como uma das mais importantes que se tem offerecido nesta assernbléa, vista a necessidade que
temos de promover a educação p~blica; e por i so
deve ser tratáda com toao o cmdado embora e
gaste mais algum tempo. Lembro-me de que a obra
póde ter pouca extracção, e que seu autor fazendo as
despezas da impressão póde não lucrar; em contemplacão a isto, julgo conveniente que sejão pagos
os gastos da impressão pela fazenda, e o proéIUclo
aavenda todo do autor . E' o que digo neste additarnento que vou mandará mesa.
<J:UO

e um premio pccuniario ; qu r seja strangeiro
quer cidadão do Brasi l dar-se-lhes-ha uma medalha
distinctiva .,
« 2.° Crear-se-ha um segundo premio pecuniario
para aquelle que apresentar um plano do educacão
sómente physica, ou moral ou intellectual. Paço "da
a scmbléa, 4 de Agosto de 1823. - O d pulado
lllarian110 Cavaloanli. » - Foi apoiada.
n. V EltGUEll\O offercccu tamb m o cguin te
additamento:
« Proponho que seju lambem premiado o tratado
que merecer o - a ccssit . .- Yergueiro. » - Foí
apoiado.
O n. ANDRADA E 1LvA igualmente ofT receu a
eguinte
«

EME ' D,\

« Será reputado, el ., que até ao flm do anno de

« ADDITAMENTO

1824, etc. Além de to premio honorifico terá uma
ajuda de custo de duzcn tos mil rei ; não ho.vcndo
porém obra que mereça completamente ambos o to
premio , o autor da oka immediata cm merecimento será condecorado com a ordem imperial do
Cruz iro, sem mai ajuda de cu to - Andrada e
ilva. » - Foi apoiada.
O r. P1rn IDE TE propoz se e lava uffi cientc~
mente di cutido o artigo. - Yenceu-se qu sim .
Passou- e á leitura das indicacõe .
O Sn. ::\lO;\'TES "MA:- Sr. pre ·identc: eu vejo quP
o trabalhos da assembléa vào crc cendo, e que vai
apparecer em pouco dia o projecto de constituiÇiLO ; assento por is o qu seria conveniente augmentar mais uma hora de trabalho cada dia entrando
mai cedo. Esta assembléa e tá inslallada ha mui_
ae trez mezes, e ainda não appareccu uma ó lei
talrez porque Lambem concorrem para i o algun'
dofeitos do nosso regimento na parto da discus ões.
Ga ta-se um tempo imm enso para e oncluir
qualquer artigo de um proje ·to; e por i o entendo
que com cada artigo da con tituicão o mesmo uecederá, é exaclamcnte o que não onvém . por
tanto trab~lhemo~ mai uma hor .. no que m ~ parece que nao ha rnconvemcnt ·,e laçamos a im a
possível deligencia para acabarmos com a no a
tareJa o mais ~epressa que podermos, já que a
naçao tanto precisa de reforma .
Eu_j.)!lgo_em minha c.onsciencia que é pouco o
tempo que trabalhamos v1slo qu a naçi10 no paga
e que devemos salisfazer mais depressa o.os nOJlSO
Õeveres . Fundado nestes princípios offereco a
seguinte
•
« INDICAÇÃO

« O producto da venda desta obra será todo de
seu autor, sem dclle se deduzir as despezas da imprensa, que serão feitns pela fazenda publica. - O
deputado, Lopes Carna. » - Foi apoiado.
O Sn . .M.A1ÚANNO CAVALCANTI pedio a palavra, e
offereceu a seguinte
« Ea!E..DA
(< l.º A pessoa que apresentar no prazo de um
anno contado da promulgação d es ~e projecto um
plano de educacão _phys~ca moral e. rntellect~al, se
fôr cidadão do Ilras1l sera declarado benemerilo da
patria, e como tal attendido aos postos e empregos nacionaes, segundo a sua classe ou profissão:
se fôr estrangeiro terá os agradecimentos da nação

« Proponho que se augmeutem os trabalhos da
assembléa a cinco horas; principiando [Is 9 horas
da manhã, e acabando ás 2 horas da tarde. - O d pulado, Jlfontesuma. »
O Sn. CAnNEmo oE CAMPOS: -Todas as razões
que ponderou o illnstre preopinante já Iorão presentes a esta assembléa, e apezar dellas não s
alterou a ordem. Isto é uma ma teria já decidida; e
tanto basta para não ter lugar a indicacão. Já se
tem dito nesta assembléa, e com muita razão qu e
decid ir hoje o contrario do que se resolveu ho~tem ,
só serve para nos fazer perder a forca moral quando
muito convém que se conheça quê nenhUi~a cou a
se decide neste congresso sem toda a madureza e
circumspecção.
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Depois de se terem feito toda as precisas consideracões resolveu-se, sem que se marcasse a hora
prêcisa da entrada, que durassem as sessões sómente
quatro horas. Quando a materia fô~ ~rgenle de tal
modo que se precise prompta d~c1sao, ~ecl<_rra-se
permanente a sessão, e não sah1mos d aqui. se1:11
lar Ludo concluido. Voto portanto contra a md1cação.
O 11. Co TA .\GUIAI\: - Para intelligencia do
illu tre deputado ou vou ler o que se decidiu na
se ão d 12 de Junho sobre o artigo 31 do regimento. Eis aqui o que diz a acla :
« O artigo 31 não pa ando tal como estava,
propoz o Sr. presidente se deveria mar~mr-se _no
re"imento a hora m que as sessões deveria prmcipiar e acabar; e venceu-se que não, dicidi do-se
qu ficas e ao arbítrio da a embléa. Propoz mai
se deveria marcar- e o e paço de tempo que deve
durar i:ada uma da sessões; e vencendo- e que
im, propoz e deveria cr de 5 hora , conforme se
acha no artigo; decidiu- e que não, julgando-se
sufficionte - quatro. - »
A' vi La disto é claro que implica a indicação com
o que e tá vencido,
que portanto não tem
lugar.
de Portugal
O 11. Mo:o;rE"UllA : ) quando
negocio , deliberou- e o augmenlo da horas de trabalho; nó
e-tamo nas me mas cir um tancia e creio que o
me mo e deve praticar. Di e um illustre deputado
que a razõc que eu d i já tinhão sido anLeriormente apres ntada e qu não forão attendida ;
ma eu respondo que talvez quando se ofTcrecerão
não houves em tão forle motivos para e fazer a
alleração que eu r queiro.
O eslar já dei:retndo pela a embléa o que se
pratica, é verdade que me faz pezo, porque u ou
e cravo da lei, mas eu peço a alleração por circumstancia extraordinaria que a fazem precisa. l\luita
gente pen a orno ~u; o por i• . r q_uei~·o a_ con idera~ão da a emblea sobre a mmha md1caçao.
O 11. AnAUJO L1MA: - e estivessemos em um
paiz mai frio u votari~ que trab~1ha emo inco
hora · ma não é po ivel com tao grande calor
aturai: mai trabalho . .Além di to como e lá decidido
que segundo a. urgencia . no devem~ ~egular,
quando hajão c1rcum tanc1a extraordmaria nó
estaremo em os ão o tempo que fór nece sario.
O SR. LOPE GAMA : - F.u confe so, r. presidente, que se gasta aqui o tempo sem se saber em
que; e é por i to que nã_o tem ~pparecido lei alguma, éomo acabou de dizer o 1\lu Ire autor da
indicacão. o nos limita semos ao negocios urgente o "tempo das quatro hora nos chegaria; mas
co1~0 e t9ma conhecimento de quanta propo La
exotica- e uperflua se apresentão, com ellas se
ga ta o tempo que nos falta para o que é indi pensavol.
O n. ,\NDRADA MACHADO: - O oxemplo das Côr
te do P;:.tugal não tem lugar parã nós ; o seu
regi monto nu?ca e dis_culio; á proporção que apparecião os rnconvementes se corregia, ou acrescentava; mas o nosso governa como lei; o por isso
1 só por outra póde ser revogado.
Portanto a indicação do nobre deputado para ser
t mada cm consideração, devia reduzir-se a projecto
de lei; sem isto não póde ter lugar; e parece-me
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que p melhor seria deixar-nos de semelhantes discussões.
O SR. ALENCAR : - Como se propoz uma indicação quero dizer alguma cousa sobre ella. _ ós
e~amos debaixo da Zona Torrida, não estamos na
Europa onde se sofTre mais tempo de trabalho;
aqui não póde supportar-se mais de quatro horas
do fadiga de espírito; e a isto se attendeu quando
a assembléa resolveu que fossem sómente quatro as
horas da sessão ; se o e pirilo se cansa demais
n~o póde examinar o
objectos como é pre<:JSO.
Eu creio que não ha necessidade de augmentar o
te~po da ses ão;_ o que é indispensavel é aproveita-lo bem o nao se fallar a cada artigo 4 e 5
vezes, como aqui _se faz por costume ; isto é o que
leva tempo; se evitarmos estes abusos não precisamos estar aqui mais uma hora.
9 1\. PnE IDEXTll propoz a indicação ; e foi rege1tada.
O n. RrnEmo DE ANDRADA: - Peço a palavra
para offerecer a seguinte
cc 11iDICAÇÃO
cc Proponho que se peça ao govemo uma lista de
todas as pe oa que percebem vencimentos do
thesouro a titulo de pensões, gralificacões, ajudas
de cu to , etc., por por ariasou avisos· das secretarias de estado, e provisões do mesmo !besouro
com a declaração de quaesquer outros venci~
mentos que cada uma das dilas pessoas haja de
receber demais por títulos legae - Ribeiro de
Andrada.

>>

Como já se decidiu nesta assembléa que ao deputado escrivão da junta da fazenda do Espírito anto
se não continuasse o pagamento das ajudas de custo
que vencia, dando-se por motivo não serem legaes
o titulo que as conferirão, por deverem ómente
er considerados taes o firmado pelo monarcha
entendo, r. presidente, que devendo a justica se;
i~u_al para todos, cumpre generalisar aquella d.ispo1çao para que e comprehendão n lia Lodos o que
estiverem nas me ma circumstancias.
Com e te fim propuz a minha indicação que espero
seja tomada em con ideração por esta assembléa
para que ces em todas as pensões, ajudas de custo'
ou gratificações, que tiverem sido concedida po~
titulo que não ão legae , como a me ma a sembléa
~á rc~onheceu. Requeiro justiça igual para todos;
i to nao pode er de attendido.
Como ninguem pedis e a palavra, propoz o Sr. presidente a indicação, e foi approvada.
O Sn. Lor&s G.rnA: - Ha uma indicação que
ficou adiada na sessão antecedente: e creio que será
melhor concluir a sua di cussão do que tratar-se de
alguma nova.
9 1\. CosTA AGUIAR; -A indicação que ficou
adiada é a do r. Carneiro da Cunha sobre o artigo
-noticias nacionaes - do Diario do Governo, em
cujo artigo se incluio a proclamação Tio rei de Portugal. (Veja-se a sessão de 2 do corrente.)
O Sn. LOPES GAMA: - A leitura da indicação
mostra que o seu objecto não é da competencia
desta as embléa; aqui tomão-se sómente resoluções
legislativas, e esta mataria pertence ao juízo dos
jurados. Que vai fazer isto á commissão, o que póde
esta dizer?
Será o homem chamado para responder, e para
ser julgado.

...
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Eu creio que nada ha mais claro do que a incom- • mento algum para se pretender qnc elles só publi11etencia da assembléa para deliberar sobre sem e- qu ~ m peças officiaos. Isto seria atacar a liberdade
1liante negocio ; e por isso entendo que deve ser da imprensa.
regeitada a indicação.
O SR. VERGUEIRO : - Não vejo em que a minha
O Sn. ANDRAnA MACHADO : - O illustre depu~ado indicação se opponha á liberdade da imprensa ; o
que propoz a indicação não propoz o que diz o redactor póde esc:-ever o que quizcr, mas faça-o
Sr. Lopez Gama, que em verdade seria ~m .absurdo; d~baixo de ouLro. titulo; ~ que. eu pret.endo 6 que
o que propoz foi que se mandasse o Diano do Go- nao entrem no Diana enao artigos officiaes, porque
·verno a uma commissão para dar o seu parecer a folha tem o titulo do ministerial.
sobre o artigo apontado, e não para se julgar o hoO SR. ANDRADA E ILVA : -A indicacão do
n:em; to~os nós sabe1~o s que somos. leg1s\ad?res e r . Vorgueiro não póde ter lugar. A parto princinao magistrados . Poren~ ~mb em nrnguem ignora pai do Diario compõe-se de portarias
d eretos
que .ª ass~m bléa tem dire~ro de attend~r a tudo o do governo, e só para o completar entrão outros
que e do rnteresse da naçao; ~ é. po1~ 1 to que 0 arLigos; ora estes necessariamente são da escolha
nobre deputa~o propoz a s n~ m~1caçao. Ellc des- do redactor ou do donos da folha, porque tem direito
confi'.l dll; tençao com que se rnseno n aquella folha de publicar o que lhe parecer n' um jornal que é seu.
o arugo mdicado; e eu acho a sua desconfiança bem Se o governo fize_se a despezas da folha, então
.
. ·devia ter lugar o que lembra o nobre preopinantc;
fundada.··· ··.
Embora . se m~e rpre te ma.l esta !llmha opmiao ; ma como os officiaes da secretaria são os que as
sempre hei de dizer o que smto seia contra quem fazem, hão de e crever o que muito quizerem. Por
fàr .
tanto não tem lugar a indicação porque não e podem
O Sn. LOPES GAMA:-Eu direi só duas palavras. ordenar semelhante limitacões.
' Supponhamos que . a. commissão no seu parec~r
O n. Pn ESIDENTE, por' não haver mais quem
declara o homem cmnmoso, se a a sembléa approva falias e obre a matcria da indicação propoz e ta
o parecer por força ha de remette!· o h?mem aos á vo tacão e foi re"eitada.
0
• '
•
•
.
•
jurados; e se estes o absolvem, serã isto airoso para
bl ·a ? Quanto a mim acho-o mui indeco O Sn. CAl~NEIRO D_A ÇuNllA · - r. p1 es1dcntc .
a assem e
tenho por obJCCto mmto importante o regular-se o
roso .
_
.
numero de tropa da l. • linha para que não haja
O. SR. CARNEIRO DA CUNHA : - (Nao o ouvio 0 falta nem demasia ; e como aquelJes que expoem a
.
. .
sua vida cm defeza da patria, empregado pela
tach1grapho.)
O Sn. PRESIDENTE propoz á a sse mb~ea a !Ild1 ~a - nação para quem alcanção honra e gloria, roer f ção, e deci~u-~e_ que fosse com oDiarw á comm1 - cem toda a nossa contemplação,. P?rquo s.ão elles
são de const1tu1çao para dar o seu parecer.
o que nos defendem dos nos os imm1gos !Iltcrnos
O Sn. VERGuEmo: - Por occasião de se fallar em e externos, cumpre qn sejão bem pagos, até para
Diario do Governo eu tenho que propor uma indi- 9,Ue prestem de melho!· vo~tadc .seu s~rviços.
cação. Tem-me parecido, e tambem a alguns outros lalv~z o diga que a naçao nao esta em circum senhores, que o redactor do Diario do Governo não tanc1as de fazer de pezas ; mas eu re pondo que
se lhe dá de introduzir idéas confraria á nossa in- ella devo er grata a qu m por ~lia derrama seu
dependencia; ora ninguem negarã que é dever sangue, a quem a hvra do l\fod e~ra s e de outr?s
nosso vigiar com cuidado sobre este pon to, e conhe- malvados semelhant s_, o .ciuo por 1s o d ve . sugc1cer de tudo que se dirigir contra ella.
tar-so a algum sacr1fi.c10. Por e tcs mo,tivos, e
Parecia-me pois acertado que se determina se que o utr~ s que a!Ilda pod ia accroscen lar ofiereço a
o redactor d' aquella folha não inserisse nella mais segum te
.que os actos do governo; seria bom que se limitasse
« INDICAÇ:ÍO
a isto, e que se quizesse escrever outras cousas o
«
Proponho
1°:
que
a commissão do guenaregule
fizesse debaixo de outro titulo.
E' vergonhoso a meu ver que se insirão naquelle o numero do tropa da l. • linha que devo haver no
Diario os artigos que alli vem constantemente, e que lm perio, tanto no t mpo de guerra cerno no tempo
o
tem desacreditado na opinião geral. Portanto de paz.0
1
«2. Que i~ ualmente regule o soldo das tropas de
uma vez que e ta folha é a ministerial acho que o
redactor só deve publicar nclla o que fôr proprio todas as provrn cias com os das tropas da capital.
« Paço da a sembléa,4 de Agosto de 1823. -Carao governo. A indicação que para e te fim tenho
n eiro da Cunha . »
feito é concebida nestes termos.
Depois de breve debate, resolveu-se que fosse
remettida á commissào d marinha e guerra para
« INDICAÇÃO
dar o seu parecer.
" Proponho que se diga ao governo EJ:UC não conO Sn. AnAUJO Lm..1. pediu a palavra e leu por
sinta que na folha intitulaqa- Diario do Governo- parte das commissões de constituicão e es tatística o
se escreva ~ que não é acto do governo - Ver- seguinte
•
gueiro. »
« PARECER
O Sn. l\fo~TESlillA: - Sr presidente : sou inimigo
pelos meus p~ncipios d~ t1:1do quanta restringe. a
«As commissões reunidas de constituição e estatísliberdade do cidadão, prmc1palmente em enunciar tica, tomando em consideração a representação de
• os seus pensamentos, e por isse não posso apoiar a Vicente José Mascarenhas, procurador da camara
indicacão. Eu sei que o Diario chamado do gover- de §ertpe de El-rei, na qual se revoga a determino é propriedade dos ofliciaes de duas secretarias, naçao o nu~ er? dos de ~utados, que deve competir
1 e portanto nelle podem publicar o que quizerem áquella . provmc1a . deQ01s ~a sua s~paração da
seja relativo a magistrados, ou a política, emllm o provmc1a da Bahia succedida _posteriormente ás
que lhe der na vontade. Não acho por 1 isso funda- ins~ucçõos de 19 de Junho de 1822, que acompa0

t-l,v.t
fj1,,.. ltJ
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nharão o decreto de 3 de Junho do mesmo anno :
são de parecer que a dita provincia eleja dous
deputados, como representantes seus . n~ actu_al
assembléa, visto que pelos mappas es tat1st1 co~ º·ªº
consta que o numero de homens livres 1~~ dê d1re1~0
a maior representação: por esta occasiao examinando as commissões o numero dos deputados dados
RQIO lleconcavo, e ve-ndo que por um lado_ unidos
es tes deputados aos de Sergipe prefazem o numero
co ncedido á provincia então formada das duas, e
por outro lado reconhecendo .que a cidade ficava
som representação, embo~a ~s tiv esse cvac11ada, _e a
maior parte da sua povoaçao Já votas~e no Reco nca~o
são comfudo de parocer que a cidade da Bahia
pos~a eleger um repres ntante. aço da ~sse~bléa,
em 4 de Agosto de 1823-Pedro de Araii10 Lim~.
Antonio Carlos Ribeiro de Andrada 111 achado e 1lva.
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RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÊA
PAllA MANOEL JACINTHO

'OGUEIRA DA GAMA

lllm. e Exm. Sr.-A assembléa geral constituinte e legislativa do lmperio do Brazil manda
participar ao governo que precisa que lhe seja remettida uma lista de todas as pessoas que percebem
veucimentos do thesouro publico a titulo de pensões,
gratificações, ajudas de custo, ou outra qualquer
denominação, por avisos ou portarias das secretarias
de estado, ou provisões do mesmo thesouro, declarando-se lambem quaesquer outros vencimentos
que cada uma das ditas pe.soas receber por titulo
legal. O que V. Ex. levará ao conhecimento de
S. 1\1. Imperial, Deus guarde a V. Ex. Paço da
assembléa, em 4 de Agosto de 1823. -José Ricardo

da Costa Aguiar.
-José Boni(a cio de .Andrada e iha. -_José R-icardo
PARA LUIZ PEDREIRA DO CO 'TO FERRAZ
da Costa Agiiiar de Andrada . -Barao de Santo
Amaro . - Martim Fmn cisco Jlibeiro de Andradci .
A
assembléa
geral con stituinte e legislativa do
- Francisco Jlhmi.; Tavares . -Manoel Ferreira da
Gamara. - ,IJanoelJa cintho Nogueira da Gama. » Imperio do Brazil manda participar a V. S. que

- Foi approvado.
O n. flrnEmo DE ANDl\ADA, como relator da commis.ão de fazenda leu tambem o seguinte
« PARECER
« A com missão de fazenda tomando em consideracão o ollicio do ministro da fazenda, que acompanhou o do actual governo. P.rovisorio da provincia
da Bahia, pelo qual se participam a . M. o Imperador havRr o ex-conselho interino do governo
encarregado aocommandanteem chefe do exercito pacillcadordeabrirum empresti mode .J.44:5578 67 réi
para pagamento e vestuario da tropa; e atlendendo
ás circumstancias criticas da referida provincia, á
urgente precisão de ali,fazer quanto antes as
extraordinarias de peza , que com igo trouxerão as
calamidade da guerra, não ob lante a conhecida
incompelencia, e abu o das autoridades que 011 se
ingerirão ou tomarão parlo cm emelhante empresttmo · é de porecer, que por e la vez ómente e
appr~vo, e reconheça por divida nacional, entrando
a co mmi ão incumbida de o promover no lhe ouro
daq uella província com a quantia que fõr arrecadando; outro im , que o actual governo remetta
em perda d tempo ao mini t~o ~a fazenda o e .t~do
da receita o despeza da provmcia, da ua dmda
activa pa iva, o total do soldos, eta pe., vc tuarios d vidos a tropa, e as condiçõe e peciae com
que foi aberto o dito om prestimo, pa.ra a as embléa
á vista de tudo, e om pleno conhecimento, poder
deliberar o quo convi er particularm ntc á promoção
e complemento do me mo empre limo, em geral
ao bem fuLuro da men ionada pro1rincia. Pa .o da
assembléa, 4 de Ago to de 1823. - ill artini Fmncisco llibeil'o de Andrada. - 111 anoel J acintho ogueira da Gama. -Barão de crn/o Amaro. - José
Arouche de Toledo Jle11don. - José de Rc.:ende
Costa. »

Por haver quem foliasse contra oll , fi cou adiado.
O SR. PRE !DENTE a signou para a ordem do dia :
l. • O projecto obre a a~re entaçito. de u_m trai ?~
de odu a ~ão. 2. 0 O proJecto sobre 1 cnruo do d1 1mos e dec1ma na Bahia.
•
Levanlou-so a ses ão ás 2 horas e meia da tardo.
-Manoel José de ou.:a França , . crctario.

tem resolvido que deve vir quanto antes tomar
assento neste augu.10 congresso e ter parte nos
seus trabalhos como deputado á mesma assembléa
pela província da Bahia. Deus guarde a V. . Paço
da as embléa, em 4 de Agosto de 1823.-José Ricardo da Costa Aguiar.

Na mesma conformidade e data a José da Silva
Lisboa .
Sessão em l> ele Agosto ele t 823
PllE

IDEXCIA DO

R. BISPO CAl'EL L .~0 - llÓR

Reunido os ~ r . deputados pelas 10 horas da manhã, fez-se a chamada, e acharâo-. e presentes 67,
faltando por doentes os rs. Pereira da Cunha,
'avarro de Abreu , Ferreira Barreto, Alencar, Carneiro de Campos, Furtado do Mendonça, Carneiro e
.\Jaciel da Costa.
O r. PRE IDE ·r E declarou aberta a ses ão, e lida
a acta da ant cedente foi approvada -Foi 1i mesa a
seguinte declaração de voto.
« Declaro que na ultima se5sãovolei para que não
fo e a commLsão alguma o Dia rio do got·enio accusado pelo r. Carneiro da Cunha.
« Paco da assembléa , 5 de Ago.to de 11323.-0
deputado, Lopes Gama. »
O n. VELLO o OARE : - Peço a palana para
fatiar da entrega que tenho de fazer nesta a embléa
de uma cousa feita por mão habil, a qual tenho escrupulo de conservar por tanto tempo em meu
poder.
Quando me nomeárão para pas~ar a Port~ gal rem tlerão-me, stando eu no R10 de Jan eiro, uus
mappa estatísticos da província de 1\Jinas que me
parcc rào muito perfeitos. . .
.
Eu que vi logo de prm c1 p10 qu~ nada 1~ faz e r~
Portugal re olvi não ir, e por desconfiado nao levei
a ·urra qu e levarão o outros meus coTlegas e pa.
tri io ; felizmente e capei !
Correm o tempos, e escoll~ e o Braz1~ os membros
pnrn a sua assembléa legislativa braz1ltense e entre
elles elege o Sr. Franci co Pereira de anta A pollonia que me tinba mandado º? dilos mapp.as; elle me
d sculpará de os não ter enviado para Lisboa , e de
o gua1·dar para os aprese ~tar por ~imo a ~s ta asembléo, pois não sou ladrao de servi ço alheio.
5
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O SR. RIBEIRO DE ANDl\ADA : - Sr. presidente,
Domingo passado me veio á mão um livro e!ll que
Ti louvado o Sr. Pereira de Santa Apolloma por quando na l • discussão se tratou deste proj ecto eu
um o-rande homem que não falla sem conhecimento
de c~usa; o tal livro não é feito por Montesquieu
ou Rousseau mas por um grande homem que além
de ter mui vastos conhecimentos, tem demais a mais
a qualidade de ser brazileiro, é o Sr. João Severiano
l\faciel da Costa.
Tenho mais uma carta particular em que se dizem muitas cousas que me agradão; e ou quero que
a assembléa saiba tudo; vi um viveiro de idéas que
devemos ter em visla para fazer o bem do Hrazil,
que é o que nos trouxe aqui.
Santa Apollonia ~iz gue se mandavão p~ra os deputados da sua provmcia 25 contos de réts; e que
passarão do Tej uco 7,252 quilate de ~iamantes, .de
que ninguem deu conta, mas que constao dos officio
que aqui estão .
.
.
Este homem não nos convém que saia dalh ; d vemos antes aproveita-lo no lugar em que está;
elle não ha de levar para a sepultura as riqueza
que tem; e por este modo ganha o Imperador, ganha a provincia, emfim ganha tudo.
Não quero tomar mais tempo á ~ sembléa ; eu
mando para a mesa a cartas e offic1os para que e
leião.
Na assembléa se tem lido muitas vezes papeis
iuuteis; e não se ha de chorar o bocadinho de tempo
que se gastar em ler o que escreveu um homem
como este.
Aqui estão os dous mappas ; um é mais perfeito
·do que o outro .i fique a a~~emblea C?m elles; são
propriedade mmha ; mas ia que eu nao valho nada
dou-os de propriedade á assembléa que fará delles o
uso que quizer.
O SR. FRANÇA :-Creio que deve ir tudo como
está para a commissão que se designar.
O SR. VELLOSO SOARES: - Como tenho fallado
muito pouco, quero dizer hoje mais alguma cou. a.
Aqui tem-se mandado ler outras cousas mais msignificantes ; portanto não cho re a assembléa. o
bocadinho de tempo que gastar com estes pap01s.
Lerão-se.)
O SR. FRANÇA :- Esses papei devem ser remeltidos á commissão de estatistica.
O SR. VELLOSO SOARES :-0 deputado de que se
trata é conhecido por um da primeira ordem; eu,
verdade é, não valho nada; em tudo lhe sou inferior,
isto é, em m~te:ia de c~nheci~ent?s, porque em materia de patr10t1smo nao sou mfenor a nenhum dos
senhores: peço por isso que seja aceito com especial
agrado.
o SR. ANDRADA MACHADO :-Seja recebido desse
modo por ser apresentado por um Sr. deputado ;
mas não por ser do Sr. Santa Apollonia que não é
deputado; é um simples cidadão emquanto não vier
tomar assento na assembléa.
O SR. PRESIDENTE :- Pergunto se a assembléa
approva que seja recebido com especial agrado?
Decidiu-se que sim ; e que se remettesse á commissão de esta t1sti ca.
Annunciou-se que eslava á porta do salão o Sr.
,José da Silva Lisboa, óeputado supplenle pela proYincia da Bahia ; e sendo introduzido na fórma do
estylo, prestou juramento, e tomou lugar na ussembléa.
Passou-se á ordem do dia, continuando-se a discussão, adiada na sessão antecedente, do art. 2° do
projecto para um tratado de educação.

disse á assembléa as razões que me moverão a votar
para que elle pas asse á 2• di cussão . Tendo passado, e havendo-se já discutido o 1° artigo, e!\~º sendo este 2° mais que uma consequencia daquelle, julgo que tambem não póde deixar de pa sar.
No 1° tratou-se do premio correspondente á obra
de um tratado completo de educação physica, moral ,
e intellec tual para a mocidade brazi leira, por se julgar nocessario e conhecer-se a falta delle ; agora
ne te trata-se do juiz do merecimento da obra ;
creio que não pó de deixar de passar.
A cornmissão ontondeu que deviu marchar como
costuma marchar a assem biéa; e por isso julgou
que o juizo daquelle trabalho devia sor encarregado
a. uma commis ão de Jitteratos conhecido .
Nestes lermo parece que nenhuma duvida póde
haver em que pa sse o art. 2° ...
O Sn. CARVALHO E l\h110 :-Trata-so, r. presidente, da nomeação das pe oas, que em cornmi são hão de julgar o merecimento dos tratados dt•
educação, que vierem a concurso.
Assen la-se, que so escolhão pessoas de fóra da
a ·em biéa em que concorrão as parte de bom saber,
litteratura e juízo, para b m avaliarem o merecimento do cada um do planos, que e propuzorem.
Medida é esta mui acertada; mas parece qu
conviria melhor ajuntará nomeacão do cidadão de
fóra da assembléa alguns do membros deste congresso, e da commís~ão de instrucção publica.
Conheço que fóra da mesma assembléa ha cidadãos instruídos, e que ao cabedal de lítt. ratura e
saber, ajuntão o amor da patria, e desejos do qu
ella pro pere em difTusão de luzes, e conhecimentos,
ma não erão tanto quanto ba tem ; e convém
que entrem no numero delle alguns membros da
commissão de in Lrucção publica, os quaes forão
primeiro designados pelos povo da sua provincia 1
e depoi escolhido pelo voto de ta a embléa.
D sta arte se con oguírá, que o juizo sobre qur
asse ntar a propo la da commissão, seja formado por
mai oi ida base , e teni ta a sembl ·a outra mui
qualificada e seguras para deliberar afinal obre a
escolha do que hade regular o bem geral da educação nacional.
r. presidente, quanto a este respoito fizermo
será marcado pelo ~ossos contemporanoos, e pelo'
que depots de nós vierem, com uma approvação e
applauso igual ao enthusiasmo de bem servir á patria, com que deliberamos agora cm materia tão
importante. Eu mando á mesa a emenda que fiz sobre este objecto.
((EMENDA

<( Que se declare que os sete cidadãos nomeados
para o exame dos tratados de educação sejão tirado
de pessoas de fóra, e de membros desta assembléa
e da com missão propria. (Ao § 2° do projécto de 16
de Junho de 1823.) - Odeputado, Ca1"1ia lho e Jlf cllo.»
-Foi apoiada.
O SR . RIBEIRO DE ÁNDRADA :-A commissão teve
em vista, como já dísse, haver um tratado de educação physica, moral, e intellectual, pelo meio que
aponta; e teve tambem em vista o não tolher a liberdade da assembléa na escolha das pessoas que devião encarregar-se do exame do trata do ; por isso
não declarou que fossem da assembléa ou de fóra .
Entendeu porém que devião ser homens de reconhecido patriotismo e litleratura, porque óindispcnsayel
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ter os conhecimentos necessarios para ajuizar de
cada uma das suas partes. Taes homens são raro~,
e por isso julgou a commissão que a assembléa devia
ser inteiramente livre na eleicão dellcs.
O Sn. ALMEIDA E ALnuQu~nQUE : - Eu achava
que era melhor incumbir o trabalho da nomeação á
commissão de. instrucção publica; pa~·ece-me que a
faria com mais facilidade, pod~ ndo igualmente escolher pessoas de dentro .da assembléa, ou de fóra;
e por isso que fiz a seguinte
« EMENDA
« Uma commissão com posta de sete cidadãos nomeados pela co mmissão de liLteratura, e approvado~
pela as em bléa decidirá, elc.-Albuquerque. »-Foi
apoiada.
O 'n. J.lrnEll\O DE A. ORADA :-Que a commissão
de instrucção publica proponha a que ha ~e julgar
do merilo do tratado, póde ser ; mas que seJa a commissão quem nomeie os individuos, não approvo.
A assemb léa deve conservar o poder de admittir
por escolha sua a pessoas que julgar. proprias P.ara
e l fim . Portanto proponha á comm1ssão, se qu1zerem, ma que fique a assembléa com a liberdade
que lhe co mpete.
O 11. Co TA fünno : - Sr. presidente, nós já
temo na commi ão de instrucção publica cinco
pe soa capazes de julgar do merecimenlo deste trabalho, re ta-nos procurar duas , para preen chermo~
o numero de sete de que o artigo trata ; e como e
po sivel que fóra da assembléa existão essas duas
pe soa com tanta ou mais instrucção do que alguns
do- membros da com missão de insh·ucção publica,
parece-me conveniente que fique ao arbítrio desta
a embl ·a o poder nomear de fóra os ditos dous
membros.
Proponho por e e motivo a seguinte
« EMENDA
« O sete membros que devem com põr a commis~ão de que trala o 2° artigo do programma sejão
·inco o já nomeado pela assembléa para a commi são de in trucção publica ; os outros dou poderão ser nomeados ou de dentro ou de fóra da assembléa.-Costa Barros. »-Foi regeitada.
O ll. VmcuE11\0 : - (Não o ouvirão os tachigrapho .)
O n. Uoo111cuE DE CARVALHO pediu a palavra e
o!Tereceu a emenda seguinte
cc Ao art. 2. 0 Em lugar de- cidadãos-membros.
-llodrigues de Carva lho. »-Foi apoiada .
O Sn. LorE GAMA tambem oITereceu a seguinte
« Elli:NDA
<e Se até o fim do anno de 1824,fõr apresentado ao
poder C'Xecuti vo o t_ralado de q.l!-e faz menção _o artigo antecedente, nao estando Jª esta a semblea em
exercicio , aquella que se lhe seguir em qualquer
tempo preencherá o disposto neste aliigo . - O deputado, Lope Gaman. -Foi apoiada.
Julgou-se a mataria discutida; e passou-se ao
art. 3° e ultimo do proj ecto.
« Art. 3. 0 'ão havendo concurrencia, e apparecendo um só tratado, ainda assim verificar- e-ha o
premio determinado pelo § 1° se a commis$ãO o
julgar digno do impren a».
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O Sn. RrnEmo DE ANDJ\ADA: - Este art. 3° é
uma ampliação do 1° . A commissão reconheceu
quanto era difllcil e espinhoso este trabalho, e suppoz
por isso que talvez houv es~e falta de concurrente~,
e que apparecesse um só tratado. Neste caso como
a commissão não Linha a que .dar preferencia ficava
manco o ar l. 2°, e para prevenir isto ajuntou este
art. 3° em que se estabelece o que deve fazer-se
se apparecer um só tratado . ... ... . .
. O Sa. ANDRADA 1\111.CUADO: - Diz o nobre preopmante que não se póde ·conhecer da preferencia,
não havendo concUI'rentes; mas, ainda que os não
haj a sempre se póde conhecer se enche o fim a que
se propoem, porque ha o ideal de perfeicão com o
qual se póde comparar, e com que reálmente se
comparão todas as obras. Logo se a commissão tiver
esse ideal da perfeição de um tal tratado, tem o padrão bastante para a comparação do merecimento
da obra que se lhe ofierecer. A commissão tem
dous juízos a fazer; póde julgar que a obra se aproxima tanto ao seLL ideal de perfeição, que. a tenha
pela melhor possível; e póde julgar que se affasta
do mesmo ideal, mas que tem muitas cousas excellenles ; no 1° caso a obra é digna do premio estabelecido; no 2° sempre merece contemplação. Ora
isto é que em verdade se não acha bem concebido
no arligo; e seria por isso talvez preciso accrescental- o... Lembro Lambem que por algumas emendas
talvez se julgue prejudicado o artigo se ellas se vencerem, mas eu penso que se devem antes julgar
prejudicadas as emendas por serem apresentadas
fóra de o:.-dem e de lugar.
O Sn. ANDRADA E SILVA: - Quando se julga do
merecimento de qualquer obra, ainda que appareção dous ou tres concurrentes, sempre se fórma o
juizo pelo ideal da perfeição com o qua~ se comparão
as obras apresentadas, para se escolher a que mais
se aproxima a elle; nem sei que se tenha posto em
programma algum de academia artigo semelllante.
Se apparece uma só obra, e corresponde ao ideal de
perfeição leva o premio ; se não satisfa~ em tudo,
abraça-se o que se acha melhor e regeita-se o que
não se approva ; o mesmo fará a commissão quando
se apresente um só tralado; examina-o, faz o seu
relatorio e offerece-o á consideracão da assembléa
que se não achar nelle a perfeiçãÔ que se requer,
mas cousas boas, conceder-lhe-ha as honras da impressão. Isto é o que se pratica em todas as academias do mundo; nem ha necessidade de tal artigo;
são miudezas com que ninguem se cansa.
O Sn. RrnEmo DE ANDRADA:-(Não se entendeu
o tachigrapho Pedro Afionso ).
Julgando-se a mataria discutida, propôz o Sr. presidente:
1. 0 Se a assembléa dava por finda a2• discussão.
-Venceu-se que sim.
2." Se o proj ecto passava á 3• discussão . - Venceu-se tambem que sim.
"'
Seguio-se a 2• parte da ordem do dia, que era a 't
primeira di cu são do projecto sobre a isencão .de
dizimo. e decima a favor dos habita• tes da 13ahia, \
o erectdo pelo r. 1lontesuma na sessão de 29 de
Julho.
·
O R. M o NTESU IA: - A attenção com que devo
considerar tudo o que respeita á província que me
nomeou eu deputado, me determinou a prop~r este
projecto ; que tem por fim curar, por assim dizer,
a~ ,chagas dolorosas que lhe abrio q despot.ismo mi-
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itar das tro1!_as lusitanas. Duvido porém quo o pro- assembléa, que sempre procede com madureza, e
jecro saCisfaca e por isso pretendo fazer-lhe algumas s!suda circunspecção, sómente lhe dará, depois que
emendas. CÔnsiderei, depois de o ter proposto, os tiver conhecimento dos se us males, para poder apinconvenientes que se seguirião se a isenção do plicar-lhes o rernedio. Sabemo , que alguns dos
pagamento de disimos e decimas se verifica se nos lavradores e senhores de faorica de assucar olfreannos comprehendido nas arrematações já fcit;:s, l'ão gravíssimos prej uizos com a guerra, que tão ine por isso quero estabelecer que sómente se nao jfislâmente nos ffzerão as tropas lusitanas, perdendo
paguem no armo immediato aquelle em que. ~ lia s o seus engenhos, fazendas, e esta belecimentos: mas
terminão; de outro modo por um lado se origma- taiiibem sabemos, que outros os conservarão, por
rião demandas que farião talvez gasf.ar mais aos e.starem fóra. ~o alcance do inimigo: o ainda que
proprietarios do que se não tives em o favor da l i, tivessem pi:cJurzos com a suspensão dos so us trae por outro seria nccessario exigir da fazenda pu- balhos rurae , e_mqunnto e pre tnvão com o · eus
bl~ca dinheiros já recebidos, o que é sujeito a rrrave
e craYos e gados á defeza da província, comú muitos
difficuldade : destas altera ões resulta a suppressão fizcrão; ainda que r.@o acha sem. meio do vend13r
do ultimo artigo. Quanto ii conveniencia do projeto seu gcneros em razão da occupação da cidade, não
em geral creio que não será combatida, pog nin- póde liaver comparação entre o males de uns, e
'l guem ignora que aq11ella província tem ofirido Qutro , e muito comém classi fi cai-o , para recebe/ lodos os horrore da guerra, e_que os seu infelizes rem o competente remedio: é portanto cxtempoproprietarios e lavradores victimas das maiore ca la- ranea a providencia apontada, n m sta as embléa
midades, e_ reduzidos muitos delles á i.ndigencia, póde entrar na boa di tribuicâo de soccorro , n m
precisão de al"um benefü.:io. Se elles e unirão á obter exac tas informacõcs. •
causa do Brasil, se elles sustentarão a guerra com
Demais semelhante ·proposta de suspensão do pasuas propriedades e pessoas, ..:o mo é possi vel que a gamento de impo tos, ainda qu e podcsse ter luga r,
assemblea os não contemple, para ll1e alliviar parte sem que por i so faltassem o m ios de alisfazer as
de seus males?
indispensavois de pezas da província, aproveitaria
Mas talvez se diga que por isso mesmo que a a- mai aos quo menos solfrerflo os e tragos da guerra
hão de uma guerra são estes impostos preciso para aos que conservarão seu ta bel cimentos, aos que
as despezas, porque tirados elles acabão-se as renda
ontinuarão seus trabalhos rura , ao que tem gcnão é assim; a alfandega da Bahia é mui pingue, e ncros de ua industria, ou com faci lidade os podem
além do seu rendimento tem outros igualmente ter, sem de modo algum poder aproveitar aos que
consideraveis. Emfim é necessario f[Yorecer sobre perderão, ou em totalidade ou em parte, os eus
túdo a classe agrícola, da qual todos sabemos os e tabelecimento rurae , e fabricas de a sucar, e se
grandes interesses que resultão ao estado.
achão sem edificios, em e cravo , em gados, em
- chamo poi a consideração da a sembléa sobre a meios de emprel10nder novo trabalho , com que
so te desgracada d'aqL1ella província, para que não po são ter genero , que flquem i entos do pagase veja abandonada em paga de ter feito os mais m nto do impostos.
1
_pànosos sacrificios para sustentar a cau a que todo
ão menos e oppoem á e te projecto a falta, que
temos jurado defender.
por ell e, haverá de meio para a satisfação da d s- Eu mando á mesa a minha emenda rrue é do theor pezas de uma província, que por tanto tempo offreu
seguinte :
uma guerra, qu necessariament poria cm muito
múo estado as renda publicas: u m mo como
CCEME'.'IDA
mini tro da faz nda, e por ordflm do Imperad or
« Art. 1. 0 ão pagarão disimo , e outros direito apresentei ú e ta a sembl a .um officio do gov rno
estabelecidos, as safra de assucar e demais pro- da wovincia da Bahia, em que dava part de haver
ductos da lavoura da província da Bahia no anno aberto um m re timo de quatro cenLo o tantos
seguinte ao em que terminarem os contracto_ na- contos de ré!s, para acudir á iudi pen avei de cionaes já feitos a este respeito.
pezas, que linha a fazer, ao pagamento da tropa,
« Art. 2. 0 Que se mudem as palavras 1822 e 1823 pedindo a approvacão desta tão xtraordinaria mepara 1824.
dida: ora se nó vemos e te pa so dado p lo governo
<< Art. 3. 0 Proponho que e supprima este artigo da Bahia, que só póde er de culpado pela extrema
inteiramente. - O deputado, 11!onlesuma » . -Foi neces idade de meio , cm que e achava como podeapoiada.
remos admitt~r s.em. prév ias inf rmaçõos qualquer
O SR. l'\ocuEmA DA GAMA: - Ainda que e te proposta de d11nmu1çao da actunes renda publiprojecto mereça bastante contemplação, por tender cas?
Embora se diga, que a deliberacão de ta acscma alliviar os males dos habitantes de uma provincia,
que soffreu os estrago da guerra, parece-me, Sr. bléa seja temporaria: nisto mesmo julgo, que vamos
présiaente, ser extcmporaneo, emquanto esta as- contra os bons principio : cria grande erro o fazer
sembléa não tiver uma conta exacta e circumstan- leis provisorias relativa á fazenda publica; (apoiaciada destes estragos, e do ~tadoda fazenda publica dos, apoiados).
da proVincia da Bahia ; emquanto não soubermo ,
e os impostos apontados são oppre sivos, e ruiquaes sejão os prodnctos das actuaes rendas, e nosos; devem ser supprimiuos cm toda a extensão do
quaes as desp6ias indispensaveis, não de1re mo sup- imperio, e não devem continuar, ainda que de ta
primir, ainda gue temporariamente, .alguns dos suppressão resulle grande diminuicão da renda puartigos que formao as rendas da provrncia, sem que blica, uma vez, que immediatamcnle se e tabelccão
vamos de encontro aos principios da boa adminis- outras fontes de renda, que sqppriio uma tal falta:
tracâo da renda publir::a, commettendo erros, que mas convém primeiramente discutir este objecto,
talvez sejão contra a mesma província.
qu~ & de summa importancia, para marcharmos
Estou bem persuadido de que os habitantes. da segundo os bons princípios da mais bem entendida
Bahia merecem nossa contemplaçãó, ~ necessitãó. de economia política: se nfto são oppressivos, e rui~occo rro: mas lambem estou persuadido de que esta nosos não vejo razão sullicienle para a sua suspen-
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são e nem mesmo temporaria, como se tem pro.posto para a provincia da Bahia com o fim d.e auxiliar os seus habitantes, esquecendo-se o illustre
deputado que teve esta lembrança, da nece~sai;ia
diminuição da renda publica da mes~a ,provmcia,
e da desigualdade com que se aprove1ta_nao os seus
habitantes de uma semelhante suppressao.
1 Se os honrados e dignos defensores da i_nde9enJancia de uma tão preciosa parte do terntono do
Brasil merecem, como se não póde duvidar, soccorro ,
para repararem os estragos e prejuízos que soffrerão,
todas as províncias do imperio, todos os que se honrão com o nome de brasileiros devem concorrer
para reparar estes estra11os e prejuizos, não parecendo decoroso para o brio brasileiro o deixar uma
das províncias do imperio unicamente entregue aos
ens proprios recursos. (Apoiado , apoiados).
O Sn. MoNTESUMA: - O illustre preopinante que
acabou de fallar atacou o projecto, afim de que não
passe á 2• discussão e fique regeitado por algumas
razões que expendeu, e as quaes vo':1 ~~sponder. Eu
acho que não póde prevalec:er a opmiao do ill~stre
preopinante; por quanto nao tratamos de legislar
sobre as finanças da província da Bahia, tra.tamos
de dizer ao povo, que não podendo pagar diz1mos
não os pague.
Eu estou convencido que os não pagão, e que serâ
talvez mais facil sequestrar tudo e tirar de cada um
delles quanto tem e ficarem nús, do que pagarem
tanto o dizimo das safras, como a decima das casas.
Confesso que não sei como se crê, que um cidadão
possa ser obrigado a pagar decima de uma casa, de
que não recebeu renda 1
Muitos dos proprietarios das casas da Bahia forão
para o Reconcavo, e nellas ficarão habitando os lusitanos, soldados, e paizano . Uns fugirão para
Portugal, o outros desgraçadamente para o Rio de
Janeiro.
- Onde e ha de ir bu car o importe das rendas
destes predios? Aos que ficarão habitando nellas?
E como se póde ser obrigado a pagar dízimos de
fructos quo não se receberão?
1ão se trata aqui, torno a dizer, de apre entar um
plano de finanças; lembro um exp_e<µ.ente de ~i
minuir de algum modo os males da mmha provmcia, que se acha no maior estado de abatimento, e
precisa de novos recursos.
ão se trata de innovações; do que se trata é
de dizer aos povos, não fação pagamentos que não
pódem, e a que não devem ser obrigado .
A agricultura sofTreu emtanto, e lambem os
proprietarios; alguns dos quaes despenderão quasi
todas as suas rend_as_ nesta guerra; e ª~é os
pÕbres sofTrerã!J, caoa um conform~ sua~ posses
e circumstancias. Portanto a deliberaçao deve
ser geral e abranger tanto o rico como o pobre
o da classe média.
Se nós tratassemos de uma lei de contribuição
aos vencidos, para serem resarcidas as despezas
da guerra, e~tão linha lugar o que disse o no~_re
preopinante, .1s_to é, saber os_ que merece.nao
maior compa1xao; mas agora nao se trata disto;
o beneficio de que fallamos é necessario que
chegue a todos, rico, pobre e med.io, sem que
seja preciso saber. o que sofTreu m~1s ou ~enos.
Passe pois o proiecto á 2• _d1scussao, e o 11lustre
preopinante apresentarã entã~ as ~ u as emend~s
para serem tomadas em cons1deraçao, mas nao
pretenda que o projecto se regeite, porque isso
seria o mesmo que não tomar esta augusta as-

sembléa na devida consideracão o estado em que
se acha aquelle infeliz povo:
O Sn . HENRIQUES DE REZENDE: - Sr. presidente,
pensei que ficasse adiada a discussão deste projecto; mas, como se trata de votar, quero motivar o meu voto.
Tem-se dito que este projecto é extemporaneo
e injusto, e eu digo que elle é tambem _ruinoso.
Chamo-lhe _r_uinoso, porque irá dar aso a que
muitos desejem muitas guerras no Brasil, porque
m a ganhar e não a perder na guerra.
Vai esta 1ei dispe_nsar dous annos de dízimos
â Bahia, em attenção aos prejuízos que sofTrerão
seus habitantes; e que succederá? As fazendas 1
que ficão mais remontadas, nada ou pouco perderâõ ; concorreráõ com algum gado e algum comestível, e muitas vezes á forca, como disse
um nobre deputado; e por este pouco e forcado
vinhão a ganhar muito nus dízimos que ·não
pagassem: isto é, tiravão vantagens da guerra, '
entretanto que aquelles cujçis enge~h~ ficarão
de fogo morto, nada têm a aproveitar, porque
tão cedo nao tem safras a colher, e, portanto,
nem dízimos a pagar; e nestes termos lhes não
àprõveitava esta lei, nem a outros muitos que
perderão muito em bens, e que poucos dízimos
darião.
Além disto era premiar ãquelles que não só
não se prestarão, ou o fizerão com muita repugnancia, mas ate derão soccorros ao inimigo;
não importando que fosse por influencia das autoridades ou por livre vontade desses povos; o
certo é que darão soccorros.
Se, pois, estes entrassem neste indulto, elles
desejarião sempre uma guerra em que tudo ganhavão e nada perdião.
E tambem -njusto este projecto, porque só
tiravão partido delle os agricultores, quando não
só elles ti verão prej uizo ; m nitos artístas irião
para o campo da batalha, míiitos perderião seus
haveres, e, entretanto, ficavão excluídos do bem
da indemnisação que tem em vista este projecto .1
Digo, pois, que fique suspenso até receberem-se
informações, que facilitem o meio de acodir só
aos que tiverão os prejuízos, e não a todos indistinctamen te.
Julgando-se a mataria discutida, propoz o Sr. presidente se_ o projecto passava á 2ª discussão. Veneu-se que não, e ficou por isso regeitado.
Chegada a hora da leitura dos pareceres de
commissões, leu o Sr. Araujo Lima, como relator
da de constituição, os seguintes pareceres.
PRlllEll\0

« A commissão de constituicão, tendo em con-

sideração a indicação do sr: deputado Carneiro
da Cunha, em que pedia examinasse ella o Diario
dQ Governo n . 27, donde nascia al_puma suspeita
de que_rer-se inculcar_ surrateirannmte a uni.ão
com Portugal e abandono da independencia do
Imperio, é de parecer que -o dito Diario não
constitue fundamento sufficiente a que a assembléa tome ulteriores providencias; não deixa ,
comtudo, a commissão de elogiar o zelo do illustre deputado, que sempre teve o fim de avivar
o ardor patriotico brasiliense, e o afinco ã independeneia, sem a qual não póde este paiz
prosperar. Paco da assembléa, 5 de Agosto de
1823.-Pedi·o ·de Araujo Lima.-Anton·io Carlos 6
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Ribeiro
Muni ::
- José
Ricardo

de Andrada ilfachado e Silva.-Francisco
cc PARECEl1
Tavarcs.-ilfanoel Ferreira da Gamara.
«A commissão de fazenda para dar o seu parecer
Bowifacio de Andrada e Süva. - José
da Costa Agiiiar de Andrada.» - Foi sobre o requerimento de Franci sco Duarte Nune

approvado.
SEGUNDO
« A commi ão de constituição, examinando o
requerimento de l\larcos Thomaz de Oliveira em
que requer poder continuar o curso de uma dC'manda que tinha com o Sr. deputado Jacintho
Furtado de l\fondonca, vendo que a is o se oppõe
o art. 179 do cap. 12 do regimento interno da
assembléa, ma por outra parle considerando que
nenhuma injuria se faz a quem quer e oon ente,
é de parecer, que uma Yez que o r. deputado
queira renunciar o direito adquerido pelo dilo
artigo do regimento, possa continuar o supplicante a demanda pendente, e qtte ao dito Sr. deputado neste caso compele o reciproco direito
de demandar ao supplicante. Paço da assembléa ,
5 de Agosto de 1823.- Pedro de Araujo Lima.0

Antonio Ca.rlos Ribeiro de Andra.da ilfachado e
Silva. -Francisco Muni::: Tavans.-ilIM1oel Fer9·eira da Camara.·-José Bonifacio de Andrada
e Silva.-José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada.» - Ficou adiado por haver quem o quizesse

impugnar.
O SR. CARVALHO E :'llELLO, em nome da commissão de colonisação, civilisação e catechese dos
indios, leu o seguinte
«PARECER

(

« A commissao de colonisação, civi lisação e
catechisaçào dos indigenas do Brazil, para comeciir e bem dirigir a ordem dos trabalho , de que
êstá encarregada, e que muito deseja adiantar e
acabar, entende que lhe é, primeiro que tudo,
necessario Ler presente o estado em que ora se
achão as providencias determinadas nas cartas
regias de 13 de l\1aio e 2 de Dezembro de 1808
uirí idas ao governador e capitão general da capl ania de ºMinas Geraes, bem como o das diversas aldeias estabelecidas nesta provincia, para
á vista do resultado daquellas ordens, e da situacão e circumstancias em que esliverem as
couºsas relativas a e te negocio, e dos plano que
se tem apresentado e forem apresentados, poder
formar trabalhos regulares neste objecto de publica utilidade, cumprindo por estes motivos que
a assembléa peca ao governo as illustrac.ões nenessarias a este· respeito, exigindo-as das· reparticões competentes.
"cc Igualmente são necessarias ao conhecimento
da commissão d as c.o.~u ltas da. junta do com1!! reio, já resolvidas, em que se ponderarão e
decre arão providencias de semelhante natureza,
acerca das terras e estradas visinhas ao rio Doce,
por se tratar-<thi de cousas analogas aos as umptos
encarregados á mesma commissào, que requer se
pecam ao governo na fórma acima ponderada.
Paéo da assembléa, 4 de Agosto de 1823.-Luiz
Jos·e de Carvalho e 11Je llo. - José Feliciano Fcrnwndes Pinheiro.-João Gomes da Silveira ilfendonca.-Manoel Rodrigues da Costa.-Antonio
Gon'calves Gomide.»-Decidiu-se que se officiasse

ao governo na conformidade do parecer.
O Sn. RIBEIRO DE ANDRADA, como relator da
commissão de fazenda leu tambem o seguinte

fiel pagador do Lhesouro publico, em que pede ser
aposentado com o o'rdenado por inteiro e providenci~ s para ficar desonerado do alcance que houve
de seis contos e oitoc ntos mil réis, necossila que
e_ mande _vir a consulla do conselho da fazenda, qu
f01 re olvida remettendo o supplicanto em amba
e Las pretenções á deliberação da a semb léa. Paço
da ns embléa, 4 de Ago to de 1823.- Martim

Francisco Ribeiro de Andrada.- Bai·âo de anto
Amaro.- l\1anocl Jacintho ogueira da Gama.José Arouclie de Toledo llendon .-José de Re::ende
Costa. » - Decidio-se que
pedis e ao governo

a con ulla indicada.
O 11. RIBEIRO DE REZE:'IDE, como relator da de
podere , leu, finalmente, este
« PARECEll
cc A commissâo de poder s, examinando o requerimento do Sr. Francisco Pereira de Santa
Apolonia, deputado nomeado pela provincia de
Mma Gerae , que pretende ser e cuso de vir
tomar as cnto ne ta soberana as embléa em razão
da a~·rnçada idade de oitenta anno , e da graves
molest.ia_:; que padece, . o que tudo comprova com
a corlldao de seu bapl1smo e duas alteslações de
professores, que junta, e com que verifica o deduzido. em ~eu requerim ento, e que exporia a
sua existencia, ~e, err.i uma .idade tão decrepita,
emprehendesse Lao dilatada 1ornada e s ,·ies e
resi~ir no cli~a desta cidade, tã~ oppo to ao
patno onde vive, é de parecer, que vistas tão
justificadas razões lhe seja concedida a e cusa
que ped e, e que continue a ser sub tituido pelo
l • upplente, o Sr. Antonio Goncalves Gomide
que ja lem as ento ne ta a semblÓa,
que con;
a suas lnzes bem conhecidas póde igualmente
fazer grande serviços á nação. Paço da a sembléa, 5 de Agosto de 1823.- Estevâo Jlibeiro de
Re::ende.- Antonio Carlos Ribefro dr· Andrada
I\Iac/tado e Silva.-Manoel Jacintho Xugueira da
Gama.» - Foi approvado.

ão havend_o ma~s leituras novas de parecerfl , 1
em discus ao o. da fazenda, sobre o emprest1mo abert_o na Balua, para sup.prir as dcspeza
da tropa, CUJO parecer ficára adiado na sessão
antecedente.
1
Houve sobre este parecer um longo debate J
como consta da acta desta sessão, mas nada es:
creverão delle os tachigraphos.
l
O parecer ficou de novo adiado.
O Sn. PRESIDENTE assignou para ordem do dia :
1. 0 A continuação da discussão do dito parecer
da commissão de fazenda.
2. 0 A 2• discussão do proj ecto solire a prohibição de exercerem os deputados da a sembléa
outro algum emprego durante a sua deputação.
3. 0 A urgencia da materia do projecto de revogação do alvará de 5 de Novembro de 1808
relativo a boticarios.
'
4. 0 Regimento da assembléa.
Levantou-se a sessão depois das 2 horas da
tarde.~illanoel José de Souza França, secretario.
entr~u

SESSÃO EM 6 DE AGOSTO DE 1823
RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA
JOSÉ JOAQUIU CARNEIRO DE CAMPOS
Illm. e Exm. Sr. - A assembléa geral constituinte e legislativa do lmperío do Brazil, approvando o parecer das commissões reunidas de constituição e estatistica, sobre o numero de deputados
que devem represontar a província ~e Sergipe de
El-Rei, como foi requerido, na qualidade de procurador, por Vicente José Mascarenh~s, manda
participar ao governo que tem resolvido que a
dita província e)eja d..Q.u§_ Q.eputados para seus
representante nesta assembléa, visto que pelos
mappas cstatiscos não consta que o numero de
homen s livres lhe dê direito a maior representa.cão. O que 'l. Ex. levará ao conhecimento de
SÜa l\fogestade Imperial.
cc Deus guarde a V. Ex.-Paço da assémbléa,
em 5 de Agosto de 1823.-José Ricardo da Costa
Agu.iar de Andrada.
P.HIA O UES~!O
Jllm. e Exm. Sr. -A assembléa geral Constituinte e legislativa do lmperio do Brazil, approvando o parecer das commissões reunidas de
constituicão e ostatistica, sobre o numero de deputados que deve eleger a cidade da Bahia, manda
participar ao governo, que considerando por um
lado que os deputados já dados pelo Reconcavo
da provincia da Bahia junto aos de Sergipe de
El-Rei prefazem o numero concedido úquella província, quando formada das duas, e por outro
lado, que a cidade da Bahia ficava .sem representação, se não se augmentasse o dito numero,
tem re olvido que a referida cidade possa eleger
um deputado para a representar neste congresso.
O' que V. Ex. levará ao conhecimento de Sua
l\1agestade lm perial.
Deus guarde V. Ex.-Paço da assembléa, em
5 de Agosto de 1823.- José Ricardo da Cosia
Aguiar de Andrada..
PAR ,~
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PRESIDENCIA DO !\. BI PO CAPELLÃO-MÓR
Reunidos os Srs. deputado pelas 10 horas da
manhã, fez-se a chamada e acharão-se presentes
68 faltando com causa participada os Srs. Pereira da Cunha, Ferreira Barreto, Andrada e Silva,
Dias. Ferrnira obre, Furtado de i\lendonça, Camara e Maciel da Costa.
O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e
lida a acta da antecedente foi approvada.
O SR. SECRETARIO CosTA AGUIAR leu o seguinte
ofllcio do marechal Joaquim de Oliveira Alvares,
nomeado para membro da commissão de fóra de
marinha e guerra :
e< Illm. o Exm. Sr.-Por molestia grave, que até
me impossibilit~u de escrever, não a.ccusei a recepcão da portana-de 16 de Julho proximo pa sado,
em ·que a assemblóa con tituinte e legislativa do
imperio se scrvio mandar-me remetter a relação
dos membros da com missão de fóra de marinha e
gucrra, e o regulamento de seus futuros trabalhos;
bem como a da portaria de 26 do referido 11_1e.z, em
que a mesma assembléa. m_e man~ou _P<_lft1c1par a
primeira juncção da comm1ssao. Mais alhVIado tenho
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a honra de pôr na presenca de V. Ex. para que
-suba ao conhecimento da assembléa, que logo, que
cesse o impedimento, eu cumprirei com os meus
deveres, quanto as minhas forças o perrnittirem.
« Deus guarde a V. Ex. Rio de Janeiro, em 6
de Agosto de 1823. -Illm. e Exm. Sr. Manoel
José de Souza França.-Joaquim de Oliveira Alvwres. >:-Ficou a assembléa inteirada.
Deu tambem conta de uma felicitação dirigida
ao congresso pelos membros da junta administrativa dos diamantes.-Foi recebida com particular
agrado.
Passou-se á ordem do dia que era, na 1• parte,
a discussão do parecer da commissão de fazenda
sobre o emprestimo contrahido na Bahia; cuja discussão ficara adiada na sessão antecedente, tendo
sido o parecer apresentado na sessão de 4 do
corrente.
O Sn. i\loNTE5UlIA: - Eu creio que não póde
approvar-se tal qual o parecer da commissão,
porque não vejo necessidade de se reconhecer por
divida nac10nal a totalidade do emprestim.Q.. Diz-se
que é preciso salv! r o credito do governo ; estou
por isso; mas ãpprovando-se õ emprestimo até á
somma que se tiver arrecadado quando lá chegar a
deliberacão da assembléa, está salvo o credito. A
ahia fÓrcosamente devia lancar mão de todos os
mei õS précisos para repellir ºos inimigos, e deve
resarcÍJ:-se dos damnos causados por uma guerra
offensiva e defensiva; mas a medida propria para
se verificar esta indemnisação não é a do emprestimo é uma contribui.Ção militar; impQ_nha-se esta
sobre os nossos inimigos Europeos, e tudo será
ago.
Deste modo não se arrisca o credito das autoridades constituídas, que se comprometterão para o
emprestimo, e não se reconhece uma tão grande
divida.
Eu mando á mesa a emenda que fiz e que é
concebida ne tas termos:
« EllIEl'iDA
e< Proponho que se approve tão sómente o emprestimo na quantia em que se achar realisado ao
tempo de chegar a resolução da assembléa; e em
quanto ao mais s~ imponha uma contribuição '
militar sobre os que evem por direito soffre-la.O deputado, .ilfontesuma. »
Annunciou-se então que estava á porta da sala
o Sr. Luiz Pedreira do Couto Ferraz, deputado
supplente pela provincia da Bahia; e sendo introduzido ·na -fõrma do estylo, pre-stou o juramento, e
tomou lugar na assembléa .
O Sn. CARVALHO E lHELLO: - Sr. presidente, o
parecer da commissão sobre a approvação do emprestimo que contrahio o governo da Bahia, e sua
applicação, é tão sensato e justo, que me admiraria
sobre maneira se elle não merecesse '9Sancção desta
augu ta assembléa. O governo fez no estado em
que se achava a Bahia a melhor administra.cão
de fazenda e economia publica; tinha de vestií- a
tropa, que se achava na aj!_in]a nu ez; tinhª de
'Paga; sol os a esses bravos. e briosos_ militares,
qu~ ~ ponta de ~ayoneta e a t~ro. de canhao afugenI?-rao, e expell~rao do sól~ brasileiro os po!tugue~e?,
"l .desaffr?ntárao a patna de?tes encarmçados immigos: tl!~!_h~ que ~epar~r muitos o~tro~ m~es, q~e
esta guaria mtestrna tmha produzido, nao havia
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.dinheiro nos cofres' publicos; e lembrou-se então determinar taes emprestimos, mas para isso ter
do recurso~ que é obvio, e costuma praticar-se; lugar cumJlr'ª- co_n4_ecer antes a urgencia de os con~~ _emJlre~timo de que se trat11:, e, ~go  trahir; eu estou bem persuadido que este abrio por
Qi.ant.!ls se p~estárao a faze-lo s.em premi~, ~boa lfêcessidade, mas nãçi quizera que se approvaase
fé de acudirem assim á necessidade publica, e na .sem se justificar essa necessidade. Se o governo da
1 ~.P!ltança de serem pagos, porque não pode~i~o Ja- Bahia tivesse proposto a precisão do emprestimo,
mais duvidar de que a nacão e os seus adm1mstra- entã@ podia approvar-se já, mas como só participa
1 dores recuzassemapprovarÍnedidatão justa como ne- que o abrio, entendo que não deve ser approvado
' cessaria.
.
sem haver o preciso conhecimento das circumstanEu disse, Sr. presidente, qu~ o governo da Bahia cias que motivárão esta medida, bem que já possa
tinha feito a melhor operação de fazenda que era dar-sir-a·entãnder que hade ser approvado segundo
possivel nestas circumstancias: contrahir em caso a grandeza da n ecessidade. Para este fim offereço a
·
de tanto aperto e urgencia um .!JSPiestimo gratuit.o, seguinte
não é remediar um mal que msta e aperta, com o
« EME'.'IDA
mais suave de todos os remedios políticos?
Ninguem ouzará nega-lo; porque em taes apertos
cc Proponho : l.• Que se diga ao governo que esta '
contrahi-lo com juros e mingua no capital é um assemblea hade approvar o emprestimo em questão
bem, e os estados a cada passo o praticào quando no que fôr conforme á exigencia das circumstancias
as rendas não chegão, e ha deficit atrazado.
exigindo para final deliberacào ser esta assembléa
Acresce, que o governo fez de tal dinheiro o em- informada circumstanciadameôte 1°, da necessida<W
prego o mais justo e o mais iouvavel. Desa_pprovar do empreslimo para satisfação da divida e despeza ,
tão justa medida seria impolitico e injusto: o go- 2°. da insufficiencia dos recursos orclinarios, 3°, das 1
. vemo deveria ressentir-se de semelhante desappro- condições do empres timo.
vação: e os habitantes da Bahia, que tanto têm
cc 2.• Que se supprimão as expressões que censuso[rido pela causa publica, e tantas provas têm rão o governo. - Vergueiro».-Não foiapoiada.
dãdo do seu patriotismo, estranharião de certo que
SR. SILVA LISBOA: - Sr. presidente : Levantose não approvasse, que se não ourassem com este me para dar meus agradecimentos á esta augusta
balsamo salutar e benigno as feridas abertas d>a- assembléa, tanto pela honra, com que se dignou
queila povoacão que ainda gotejavão sangue .
mandar expedir ordem para vir tomar parte nos
Quanto po"rém se disse ha pouco sobre c.on.t.ri- seus trabalhos, como tambem pela quasi unanimibuicão militar é materia estranha e alheia do simples dade, com que na deliberação adiada para hoje se
ponto de que trata o parecer da commissão. Le- considerou JUSto e necessario o expedionté do ~m
vantei-m e por isso, Sr. presidente, para sustenta-lo prestimo, que o governo provisorio da província da
pelos motivos referidos, e porque convém sustentar Bahia (a qual me elegeu para um dos supplen tes da
a reputacão e dignidade desta assembléa não de- sua deputação ) adaptou, e começou a realizar, pela
saêreditaiido o goyerno da Bahia, q_ue pra icou no urgencia das circumstancias, credito do mesmo go-·extremo em que se achou uma operação de credito verno, o restabelecimento da confiança publica enlre
necessaria e justa.
todas as classes de cidadãos. Eu lambem, reco nh e'rudo quanto fosse ainda modificar esta approvação cendo a força des tes princi pios, voto pela pura e
gerai seria a meu ver uma injustiça, e o que se al- simples approvação do parecer da com mi s ·o da
lega a respeito de se dever reputar Q.ontribuição fazentla á esse res peito, sem alguma das indicadas
militar o que não estiver ainda verificado do em- emendas.
~estimo, entendo que se não deve adoptar, porque
'Estando exhauridas as razões capitaes allegadas
e faltar ao credito e á boa fé da convenção~ con- pel5ls mem.bros deste corpo legislativo, que sustential}fo o_ g_overno; porque não é averiguado e de- tarao o. dito pa~·ec.er com tanta clareza e ene rgia,
c1 ido, que os que emprestárão devem ser compre- com vema só add1re1 algumas razões de co ngruencia .
hendidos na contribuição militar por seu máo com- O governo da Bahia reconhece no eu officio a
portamento, e porque este objecto é estrU?ho ao rop!ia .incompetencia para proceder á medida do
1
ponto de que se trata e só póde ser exammado e empresLimo, allegando a extrema necessidade deste
discutido por .m eio de_ uma indicação, que dev e recurso, para. a Satis.fação S,upprim.enlO inclispenpropôr, se qmzer, o ;ilustre deputado autor da .sa e! do exercito pacificador ; o que igualm ente reemenda. Em consequencia de quanto tenho expen- conhece a commissão da fazenda.
1
dido conclúo, q1.1e esta 11ssembléa obra com justiça
Não póde haver a menor duvida de ser essa pree com exactidão approvando o que praticou o go- rogativa das attribuições, e uma das mais imporlantes, do poder legislativo; devendo-se haver como
verno da Bahia.
a chave mestra do edificio constitucional.
O SR. PRESIDENTE perguntou se se apoiava
Sem duvida a assembléa, nem por sombra,jámais
( i eD_l_
enda do Sr. ~Jontesuma.-Não foi apoiada .
h'.lde tolerar invasão des~e. seu direito de pre0 SR. VERfUEIRO : - Sr. presidente: Eu concor- v1amente conhecer e dec1d1r sobre a urgencia da
do em geral com o parecer da commissão, mas não caus~ publica, .que legitime o ti:ar-se qualquer }
admitto a ordem em que estão dispostas as deli- porçao da propnedade do povo, á titulo de tributo
beracões. A commissão diz que se approve o em- ou emprestimo. Por isso não é estranho o zelo do~
presÍim~, e que o actual governo .da Bahia remetta poucos deputados, que se oppuzerão á approvação
as cond1cões com que se contrah10, o estado de re- dolarecer da commissão.
ceita e despeza, e da sua divida activa e passiva,
lém de que, em geral, é saudavel a opposição
importancia de soldos, etc., para pleno conheci- que se faz nestes corpos politicos ; mostrando a exmento da assembléa; e eu penso que devem vir p~rienc.ia ser forte_ principio v'itq,l para saude puprimeiro as informações, e depois deliberar o con- bltc~, amda se~do feita contra medidas de justiça ou
gresso.
equidade mamfesta, afim de que a nação se conE' incontestavel que a esta assembléa pertence vPnça que os seus interesses são vigiiantemente
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defendidos. Porém no caso de que se trata, so~re a
irresistivel evidencia da precisão do empresl1mo,
a extraordinaricdadc das circumstancias, e a distancia da corte não admittião remedios demorados,
tendo-se aliás o remedio immediato, e que se proporcionava no paiz sem violencia pela solicitude do
governo local.
.
_
.
.
O effeito do emprest1mo nao só foi de benefic10
no exercito, tão digno da altenção da as~embléa
pelos seus sacrificios, mas lambem aos mais habitantes da provincia, por dar movimento á est.agna?a
circulação do paiz. Afirmou-se que esta m d1da nao
fôra do "overno mas só do general do exercito.
Isto não b é compativel com a letra do officio do
mesmo governo : mas, dado que assim fosse, basta
que fizesse seu o . aclo alheio,. tomando a responsabilidade ao propr10 cargo. Ainda í(Ue o facto procedes e inteiramente do general, ou sem conselho e
assenso do governo, a desappr.ovação da a sembléa
seria de pes irr~as con.seque n c1~s, enlretant.o que a
suaapp ova ão 1mmedia~a occasionará a !!!_ais aprazivel impre são no exerci lo, no povo, e no corp_o do
commercio; devendo em consequencrn daqui em
diante toda a provincia olhar com summa confidencia para este augu.slo congresso, como o_assertor
da fé publica, e providente reparador dos ma1es da
uerra. Tanto mais que, suppo to bajão ce ado os
amno das ho tilidade. pela fugida do inimigo, todavia achando- e ainda pendente a grande lide do
lmpe;io do l3ra íl, poMnif~ sobre.v.ir no.vos perigos.
é obvia a prudencia, que a pohuca dieta, para se
dar plena confiança ao general, a quem está entregue a defeza de tão importante porção do mesmo
lm~ erio.

Estamos m circum tancias de seguir o grande
exemplar do sabio governo de Roma nas crises do
Estado. Eis a formula da confiança do governo ao
1 eleito "eneral - Receba o exercito: no mais obre
como ;ntender á bem da republica.-Em monarchia regular, e muito mais na conslitucional, é congruente o firme y tema de confiança nas au toridades publica , emquanto não e prova o abuso . Se
não e auto risa se o m pre limo á pretexto das
anomalias indicadas, endo a principal o não con lar
das condi~õP.s, a occorrerei;n.ident~cas co~j.uncturas,
a provin~ia, tão exp.o~la a rnvas11:0 ma:1t11:na, correria o risco de perd1çao. Q !)§.lad1 ta nao e mercador que duvida e regateia á cada grão e posada. ,\
virtual e essencial condição do emprestimo suben tende-se ser conforme á dos outros , que se tom feito
no paiz pela mo ma faz~nd.a nacional. Qua.nto á
proposta emenda de substituir-se ao emprest1mo o
expediente da~ontribuiçã_o de guerra cont~·a. os. di sidentes da causa o ras1l e fautores do m1m1gos,
é rnadmissivel por todos os pnncipios da egurança
publica, e do reconhecido systema do nosso augusto Imperador, que, sem recahir sobre mim a
nota de fazer panegyrico, é o gcnio da harmonia,
manifesto em tantos facto notorios.
em a cilada doutrina do Valtel tem applicação;
porque não se póue co idnrar a invadida província
como conquistado paiz estra ngeiro, bem que miseravelmente apresentas e o aspecto de paiz inimigo, por terem principalmente os domici!iados
Juzitanos em grande parte sustentado o J:iart1do da
ca usa de Portugal. ,
Sem de modo algum justificar o sous procedimentos, digo, que foi sempre d.e bom conselho político não o abusar da v1ctoria e ostentar moderação' e conciliação dos partidos divergentes em
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guerra civil ou estrangeira; tanto mais que, em taes
calamidades, é difficilimo e quasi impossivel discernir os inimigos resolutos e encarniçados, dos
que só manifestarão apparente hostilidade, pelo
justo temor do incerto exilo do partido que afinal
prevaleceria,como bem notou um dos poetas latinos,
descrevendo o estado de Roma invadido pelos Carthagineses:

1

Ad con(/igend·wn venientibus umdique Pamis,
Omnia cum belli trepido concussa lumultu
11orrida contremucre sub alt·is wtheris auris,
l n dubio que fuit sub utrorwm regna cadendmn,
Oninibus humanis esset, terra que -marique.
L UCRECIO L . 3°.
Quanto mais que é certo que a aior parte dos /'
dissidentes da causa do Brazil procederão pelo louvavel principio de patriotismo, qQ~lambem os brazileiros ostentarão ao principio, quando se proclamou a nova causa constitucional de PortugaLe
contra o gual só reclamarão quando se co nvenverão
cfa perfidia dos dictadores das Cortes luzitanas.
Além de que é notado até por um moderno escriptor de Inglaterra no seu tratado das7fonnonias
da nat1.J!l'e:::a, que o patriotismo dos portuguezes '
tem mui extraordinariã exaltacão. Elle cita o facto
de D. João de Castro, referiào pelo escriptor da
Asia Portugue:::a, que depois de tantas victorias
na India, só olhava para o seu solar de Cintra.
Tambem nota que os judeos de Hollanda, oriundos das familias expulsãs de POrfugal pelo terrível
intitulado Santo Officio, ainda pela tradicção de
seus maiores, tem tal predilecção á Port1:1gal e a
seu torrão natal, que delle tem mandado ~ terra, ,
que re guardão para com ella ~enterrarem .
Estas cordas de coração são a natureza que a
política não póde cortar. Camões já o disse no seu
poema das armas e varões assignalados:

..........• ...... l'íão ha gloria tamanha
Do que o ver patrício em terra estranha.
Portanto harmonia e mais harmonia é o meio

mais efficaz pre entemente da sal vaçii.o geral e da
união de toda as partes integrante do Imperio do
Brazil.
O Sn. FnAl'iC.l: - A males extraordinarios, remedias tamben1 extraordinarios. Tal é a índole ou
natureza do emprestimo cuja approvação se nos
propoem.
Todos nós sabemos qual era a crilica situação em
que se achava a tropa brazileira do Reconcavo da
l:lahia empenhada na briosa luta da expulsão da
rópa portugueza que occupava a capital daquella
provincia; no que respeita á soldo e mais fornecimentos das suas pracas: falta de quasi todo o preciso é o que eu ge ralm ente tenho ouvido dizer.
~J pois nesta circumstancias que evacuada a cidade de seus oppressores entra nella a mesma tropa
brazileira e so!freria a humanidade e a jusliça que
logo e logo se não vestis e o soldado mi, que não
achasse e$le, depois das suns ardu~s fadigas da
guerra e de tantas privações, cumpr!do allivio de
seus males no seio dos seus ccmc1dadaos !
Não certamente.
Urgentes pois e mui imperiosas forão as circum-J
stancias em que se o dito enmrest1mo contrah10I
para vest.ir o soldado mi e pagar-lhe os seus soldos\
que bem vencerão.
A legitimidade do emprestim o esteve na lei .da
n~e~sidade, que é a suprema de todas as leis; e 117
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legalmente procederiamo se quiz~sse~os chama-lo para votar a favor do parecer da commissito, que
á dependencia das formulas ordrn_anas, com _que approvo no me mos termos em que está concealiás de ora ávante cumpre que seião contraludos bido.
. _
taes empenhos da fazenda publica.
Julgou-se a materia discutida e posto o parecer
Por outra parte QS mutuantes emprestarao o seu á votação 0i approvado.
dinheiro na boa fé de serem pagos, apezar de que
Entrou-se na 2• parto da ordem do dia que era
õ credito publico esteja entre nós bastantemen~e
2• discussão do proj elo de lei para não exerabatido pelos abusos do antigo governo m materia acerem
os deputados da assembléa con tituint e
de fi nancas.
algum emprego durante o tempo da sna d Não sê diga pois que nós aggravam9s a ua fra- outro
queza e que os representantes da Naçao Br~z1\eira putação.
entendem pouco do muito que vale o credito puO 1\. SECRETARIO CosTA AGUIAn leu o artigo 1°
blico a bem do Estado. ' oto portanto pelo parecer concebido nos termos eguin tes:
da commissão .
cc Art. 1. 0 Os deputados á as embléa constiPaaue-se o que se deve e fiscalise-se o que se tuinte não poderáõ exercer qualquer outro mgasta~ Esta é a maxima que deve seguir um bom prego durante o tempo da sua deputação.n
governo.
O n. CARVALHO E lliLLO :- Sr. presidente, o
O SR. AurnmA E ALBUQUERQUE: - Não posso artigo 1° do proj ecto de lei que se discute, contém
deixar de approvar o parecer _da commi~ ão pelas a doutrina de não pod rem os deputados desta asrazões que se tem aqw expendido, que sao as mes- sembléa excercer conjunctam ente outro qualquer
mas apontadas no parncer e mui sufficientes para emprego durante o tempo da sua deputação.
me decidir a co ncordar com elle.
O illu tre autor delle teve em vista a incompatiEu vejo que a le~ da necessidade. obrigot~ o go- bilidade que resu lta de exerce r um deputado as
\ verno a lancar mao daquell e meio ; e feito este funccõe
soberanas de legislador e ao mesmo
ajuste seria ,;ergonhoso não o ratificar. . .
tomp"o as que pertencem a outro qualquer emprego,
Os pobres negociantes derão o seu dmhe1ro na que por certo é inferior ao primeiro; levo mais em
boa fé e agora o que faltava era não se approv~r o ei:ii- vista, que aquella fun cções laboriosas e importanpreslimo; suppouhamos mesmo que a medida nao ti simas absorverião todo o tempo, não deixando
era boa, ainda assim era preciso approva-la pelos lugar a poder se exercer com satisfação dos devere.
seus uteis e!feiws.
qne lhe são inherentes, os trabalhos de outro qualVoto portanto. ~ favor d? ~arecer que co nsidero quer emprego.
.
.
.
fundado em mm iustos prmcipios.
Materia é esta, que Julgo mai propna para
O SR. CosTA BARROS :-Depois do que se tem se discutir e e tabelecer no proj ecto de constifallado nesta assembléa sobre esta materia pouco tuição; e é o mais importante e o mais :(Jrincipal
ou nada poderei accrescentar; todavia sempre ex- dos objectos da nossa tarefa. Então so discutiráõ
com maduro e serio exame e con véro que se reuporei as minhas idéas.
Todos sabem a necessidade com que se contrahio nfo em um deputado mais emprego e se nesta thése
geral convém exceptuar algum pelo mes mo inte1 o emprestimo e portanto o ove i:n.~ e o commandante da tropa obrarão como deviao obrar, mos- resse da cau a publica.
Diver as instituições a e te re peito têm os cotrando este segundo que conhece o que são_ tropas
digos constituciouaes dos povo ili uminados e lie Quanto convém ~ão lhe~ f~ltar com o preC!SO .
Eu creio ter ouvido aqui dizer na sessao de hon- vre , a quaes se hão de pezar ouro e fio na balança
tem que a tropa bem podia esperar pela paga, ac- do intera ses, quando houver do es tabelecer-se
crescentando o illustre deputado que assim fallou, constiLucionalmeate a mencionada regra .
Emtanto porém julgou-se urgente, que para o
que elle tambem já tinha cingido a espada e não
actuaes deputados houve se esta decisão, para que
era estranho neste negocio.
Eu não duvido que cingisse a espada, '?ªs o que não se sobrecarregasse com diver os e penosos devejo é que não entrou bem no conh ecimento da veres, a que não poderia satisfazer um honrado e
miseria da tropa, quasi sempre falta de sustento e zeloso funccionario publico.
ãe todo o necessario e muito principalmente em Pe ando como convém estas delicadas considetempo de guerra; qu<ind? bem se conhece a sua rações, tenho que o artigo deve passar como se
triste condicão não se duvida que deva ser prompto acha enunciado, para acautellar as consequencias
esse seu acanhado pagamento, para ao menos tra- já expostas, uma das quaes é certamente muito poze-los contentes com a pontualidad e dessa bagatella derosa.
Eu não sei Sr. presidente, como possa exerpor que servem.
,.. Eu não conheco nada mais duro do que derramar cer-se outro lugar trabalhoso, que occupo tempo
o soldado o seu ·sangue para manter a nossa inde- no exame dos negocios e no seu expediente, exerpendenci'a e liberdade, e negar-se-lhe ainda esse cendo-se o de deputado, que exige estudo e medipouco que lhe é devido, ou demorar-lhe o seu paga- tacões, e occupa as manhãs de todos os dias.
Tão convencido estou desta verdade, que pedi
mento quandó nada mais tem do que essa migalha
serventuario para o lugar da alfandega de que sou
por que espera.
.
.
'- A commissão reconheceu pois a necessidade da juiz proprietario, por julgar que era em mim inprovidencia do emprestimo, porque não havia outro compativel exercer ao mesmo tempo os dous emmeio de supprir as despezas occas1onadas pela pregos, e porque tive sempre muito pundonor em
guerra, a que era necessario occorrer se~ de~ora satisfazer quanto em mim cabe aos deveres de que
e este solido fundamento que faz, por assim dizer, me encarrego.
desapparecer a illegalidade da medida 1:1ª verdade
O SR. FnANÇA:-Por dun s razões entendo qae
tomada incompetentemente pe~as autor1da~es que não cumpre aos deputados da nação terem accumu!.
della lançarão mão, é para mim de sobejo pezo lação de exercicio das funcções do poder executivo.
1
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A ia é porque convém que a condição dos mesmos deputados seja a mais independente possível;
sendo elles os ilscaes como devem ser da administração publica cm geral. para cujo bom andàmento
é mister que não sejão intere6sados nos abusos da
mesma administração, que é necessario corrigir.
A 2• é porque são incompatíveis os trabalhos
diarios de um deputado com o exercício de qualquer emprego do executivo.
e um deputado ti ver grandes talentos não lhe
faltará cm que os empregue no seio da representação nacional, em grande proveito da sua patria; nada se perde em o não divertir a outras
funcções alheias do seu alto ministerio. Esta é
minha opinião.
(Fallarão tambem os Srs. Araujo Vianna e Andrada Machado, mas não forão ouvidos pelo tachigrapho ilva.)
Julgou-se afinal a mataria discutida e passou-se
ao 2° artigo do theor seguinte:
« Art. 2. 0 ão poderáõ outrosim ser nomeados
no sobredito tempo para qualquer emprego. »
O Sn .. RA JO VIANNA pediu a palavra para redigir novamente este artigo com a seguinte
EMENDA
" Art. 2. 0 i'ião poderáõ outrosim aceitar no sobredito tempo emprego algum, salvo se competir
por lei na carreira de suas profissões.-0 deputado,
Ara11jo Viarma.»-Foi apoiada.
Julgou-se discutida a materia e passou-se ao artigo seguin to:
« Art. 3. 0 Exceptua-se do 1° artigo os actuaes
ministros e ecretarios de Estado e o intendente
geral da poli~ia; o do~· o caso extraordinario de se
achar a patrrn em perigo.»
O n. llil'imQUES DE REzENDE: - Por bem da
ordem requeiro que e não falle contra a l• excepção dest artigo por ser materia já vencida.
Fallarão a\gun Srs. depu lados (de cujos discursos nada diz o tachigrapho Po sidonio;) e depois
pediu a palavra o r. ~lontesuma e o!fereceu a seguinte emenda :
« Proponho que e supf:rima o artigo 3° .-O deputado, Monte uma.»- ão foi apoiada .
O Sn. ILVA L1snoA :- r. presidente, parece-me
ter lugar fazer- s excepção do emprego dos deputados que eja compatível com ª? ~oras da. assernbl 'a, mórmente não tend? comm1ssao espectal.
1oto porém a excepçao que se resolveu só em
favor dos actuaes ministros de E lado, por parecer
que contém parcialidade.
Entendo que a regra devia ser geral p~ra todos
os ministros de E tado, em todas as legislaturas;
porque são como procurador.es do po~er executivo
para defeza de suas.prerogat1vas. e assim vem a ser
como os tacos da união e harmoma com o poder legislativo. :11ém de _que a sua p1'esença. traz eco-;
nomia de tempo, visto que logo podem info1'rnar a
asscmbléa sobre objectos do governo, que se possão
e devâo propalar sem as del?1~gas. e inuteis trabalhos de o(ficios, com reqmsitonas e respostas.
Esta conside1'açcio, po1' si só, é de i11lllnensa vantagem .
Dizia o celebrado physionomista Lavater, que,
depois de Deus, nada m~is respeitava, que o .te.mpo .
Tem-se dito não convir a presença dos mm1stros
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na assembléa pela ingerencia de um poder no de
outro, pelo influxo e iwrigo de intimidação nos vo- )
tos, e porque não poderião bem servir simultaneamente ao povo, e ao monarcha.
Mas a sciencia política ainda não mostrou o typo
de perfeita divisão e balança ouro fio, dos poderes : sem duvida eÍles tem, por assim dizer, pontos
subintrantes na sua correlação. A regra da autoridade de cada um a respeito de sua communicação
é, e deve ser, modice confusa.
Assim é que se póde verificar a feliz combinacão
que Tacito intitula-consociata reipublicre fónna .
Por este expediente póde haver a triade harmonica
sendo os poderes socios, e não inimigos, para o
bem da nação. A simples influencia dos ministros
não é compulsoria nos deputados.
A fortaleza deve ser uma das virtudes cardeaes
dos representantes do povo. Quem não tem coragem para arrostar a face dos ministros, não se assente na assembléa dos legisladores. A maioridade
que decide, se presume ter o valor necessario a resolver o que é do interesse nacional. Sem duvida é natural, e de razão, algum pendor dos ministros para
a autoridade do monarcha, bem como o de cada
deputado para os commitentes dos respectivos districtos ; todavia, tendo honra a perder, isto não
obsta a que votem na deliberação definitiva pelo
que se mostrar ser do pról commum. Parece-me
portanto que nesta parte admittia redeliberacão a ,
•
resolução da assemblea.
O Sn. HENRIQUES DE REzENDE: - Sr. presidente,
como eu fui o que requeri que se não falla:::e contra
a prime.ira excepção, cumpre-me arredar uma suspeita que sobre mim quiz lançar um nobre deputado.
"ão se entenda que eu sou patrono da infallibilidade da assembléa, nem que tenha por inalteravel
a bondade de uma cousa, mudadas mesmo as circumstancias : o que ha é que eu sendo muito
coherente em meus particulares sentimentos, com
tudo em minha conducla externa vou sempre conforme a geral opinião. Eu fui de voto que os
Srs. deputados não erão elegíveis para empregos, e
depois votei que sendo eleitos, e aceitando, ficassem
seus lugares vagos na assembléa: mas ella decidiu
tudo pelo contrario.
Coherente com esta decisão, eu votei contra a
urgencia deste projecto, mas a assembléa julgou
que elle era urgtmte, e tratando-se agora deste
terceiro artigo, eu sou de voto que se não falle
contra a excepção primeira nelle cornprehendida.
pela razão que vou expender, e não porque eú
goste.
Sr. presidente, comquanto esta assembléa não
seja infallivel, ella deve comtudo sustentar as suas
decisões, uma vez que não appareça uma razão
nova, que se não havia previsto, porque do conLrario seguir-se-ia o grande inconveniente de perdermos a força moral e a opinião, dando uma
amostra de que decidimos inconsidetadamente e
com precipitação.
· Ora esta assembléa ha bem poucos dias decidio
que os Srs. deputados erão clegiveis e podião servfr
ambo os lugares, em consequencia do que alguns
senhores occupão o ministerio e outro o lugar de
intendente da policia ; e como não apparece razão
diversa para que elles larguem um dos lugares,
seria a assembléa inconsequente se tal mandasse
agora. E' por isto que dizendo o art. 1° deste pro-
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jecto que nenhum r. deputado poderá exercer
outr~ emprego dura1~tf!'.o tempo da ~ep1.ltação, esl~s
senhores serião dest.itmdos, pe a primeira excepçao
do art. 3° não passasse.
E' portanto que eu requeri que se não falias e
contra ella por ser materia vencida ha bem poucos
dias. ão é que eu queira que nenhum r. deputado occupe outros lugares, mas é que ~u quero
que não percamo~ a força moral, que nao demo
uma prova de levianos.
. .
.
Digo pois que deve ficar esta primeJra _ex~epçao,
e que se supprima a egunda, porque a 101 nao d~ve
de ante-mão suppôr esse casos extraordrnario .
Quando elles occorrerem, então a assembléa tomará
medidas tambem extraordinarias. Este é o m u
voto, e por isso oITereço a eguinte emenda :
" Proponho a uppres ão da egunda excepção
que vem no terceiro artigo. - Henrique de Re;;ende. » - Foi apoiada.
O SR. S1LVA L1sno.-1.: - r. presidente, não me
convenci da razão do nobre membro que impugnou
a minha opinião, dizendo que seria leveza na a embléa alterar o resolYido. Parece-me que não
convém esquecer já mais a boa reg~a velha, gu_~ é
do sabio mudar de conselho. Estou amda na opm1ao
que manifestei, e que é ustentada, a meu vêr,
victoriosamente, não só pelo exem_plo de. Inglaterra,
como tambem pela egregia di sertação que faz
.:M!:.. Dumont, insigne commendador d~ Bentham,
na recente obra da Tact1:ca das As embleas. Quanto
ao que disse o ouu·o illustro membro r. Montezuma fundado em Benjamin Constant, del.:laro que
este ~scriptor nà~ é__o m?u homem i ~o~s ainda que
sustente a dita op1mao, e pelo eu ms1d10so y tema
de fazer o ministerio ter as attribuiçõe do poder
executivo fig_urando ao monarcha con titucional
mero pod~r neutro, que, no meu entender, viria a
sef. á pretexto de sagrado e inviolavel, uma autoridade nulla.
Soôre isto direi o que entir quando e tratar
de estabelecer na constituição a divisão dos poderes.
Julgando-se discutida a materia propoz o r. presidente:
l.º Se a assembléa julgava concluída a 2ª discussão.-Venceu-se que sim.
2. 0 Se. o projecto passava á 3• di cussão.-Ven ceu-se que sim .
Por ser chegada a hora das ~ndicaçõe leu o
Sr. Rodrigues de Carvalho a segumte

(

INDICAÇÃO
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«Proponho :
<< 1. • Que a assembléa cm nome da nação dê
agradecimentos e louvores ao commandante, officiaes e soldados da l• e 2• linha, que compunhão
o exercito pacificador da Bahia, tanto pelo valor e
constancia Q'lm que pugnarão até obrigar as tropas
inimigas a evacuar a cidade, como pelo pacifico
comportamento com que se houverão na entrada.
" 2.0 Que se estabeleca uma medalha para condecorar esses defensores" da pãtria e assignalar seus
honrosos feitos, autorisando-se o governo para determinar o padrão, legenda, fita, etc., e marcàr as
differenças que devem haver ~nlre as graduações
dos officiaes pelo numero e perigos das acções.
«3. • Que o governo convide os cidadãos honrados
para se levantar um monumento na praça da Pie -

dade, da cidade da Ilahia, 1\ memoria dos cidadãos
que morrerão no campo da batalha, defendendo a
santa causa da nossa independencia.
" 4. 0 ue jls viuvas dos que perecerão se conceda
o oldo de eus marido ou o que lhes compeliria se
fossem da tropa da l • linha, havendo muita contemplação com os filhos até qu cheguem á idade
de 18 annos.
e< 5. 0 Que as tre
vil las da Cachoeira , anto
AmarQ...e . ·. Fiãüci co gozem de títulos honorifico ,
em premio de orem a primeira que
unirã
para proclamar na provincia a independ ncia do
imperio. - 6 de Agosto de 1823. - O deputado,
Rodrigues de Carvalho. 1>
Houve discussão entr os r . Andrada Machado
e o autor da proposta, da qual nada e entend no
tachigrapho Po sidonio.
O R. HENRIQUE DE REZENDE pediu que e fize sem exten ivas esta providencia ás outras província do imperio que estive sem em iguae circumstancias.
. o R. ){_AVIER DE CARVALHO pediu a palavra para
ler a egumte
l~DICA ÇÃO

« Proponho qlle os louvore dado pela as embléa I
ao comrnandante e exercilo que operou contra os
inimigos na Bahia ejão exten ivo · á provincias
que generosamente concorrerão com contin gente .
-Xavier de Carvalho. »
endo requerida a urgencia da indicacão do
r. Rodrigues de Carvalho foi apoiada e v· ncida ·
as iro como lambem foi approvada a do r. ' avie~
de Carvalho, e decidiu-se que fo se tudo rcmeUido
á commissào de legi lação.
Passou-se ao pareceres da commissõe , e o
r. Silveira Mendonça por parle da de agricultura e
commercio, leu o segumle :
PRIMEIRO

« A' commis ão de commercio, agricultura industria. e art~s, foi p~ese nte a prelenção de .\ntonio
de Av1la Bittan ourt requerendo a approvação de
uns estatutos, que apr senta cm dez artigos, para
a organisacão de uma compnnhia de accioni tas
que se destinão á exploração r excavação de mina~
de ouro, na conformidade do alv.ará d 13 de ~!aio
de 1803 e estatuto que acompanhão a carta regia
de 12 de Agosto de 1817. A tal respeito notou a
commissão:
« 1. 0 Que esta pretenção foi incurialmenl apre·
entada a esta assembléa, não apparecendo a ignatura reconhecida, nem do repre entante n m dos
accionistas.
<e 2.0 Que alguns do artigo dos referidos e tatu tos são pouco conformes com a mente daquella
lei organica.
" 3. 0 Que na conformidade do art. 7° 2° da
mesma, a approvação de taes sociedades competia
á junta administrativa das minas, que para o te
effeito se devia crear.
0
e< 4. Que bem que esta junta se não instalasse
todavia esta rarte das suas funcções foi xpressa~
mente regulada no art. 1° dos estatutos que acom·
panhão a carta regia de 12 de Agosto de 1817 em
que se ordena que estas sociedades devem ser estabelecidas debaixo da autoridade do govc1'nador e
capitão general da p1·ovincin. Portanto é de pa-
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recer, que e te negocio não compete a esta as- resabe ás violencias do antigo governo despotico,
preterir as formulas saluté8es da justiça, annulembléa .
« Paco da assembléa, 5 de Agosto de 1823.- lando-se um contracto por decretos do poder execuJoão GÔmes da Silveira Mendonça.-José Teixeira tivo.
A fazenda publica personalisada em contrahente
da Fonseca Vasconcellos. - Diogo Duarte Silva. »
deve religiosamente observar os pactos com o cida-Foi approvado .
dão contrahidos salvas as excepções por direito esSECUNDO
tabelecidas, cujo conhecimento pertence ao poder
guardada a fórma do processo prescripta
" A commissões reunidas de commercio, agri- judiciario,
lei : quero dizer, e a fazenda publica foi lecultura, industria e arte , e a de marinha e guerra, pela
deve o procurador della legitimamente autovirão o requerimento de José Sirnpliciano de ouza sada,
risado reclamar a le ão em juízo contradictorio
UarreLo, em que pede uma ajuda de custo para es- com
citação e audiencia da parte interessada na
tabelecer em 6rrande uma,.fabrica de selins rasos á
: e ó por sentença do mesmo juízo cumpre
maneira dos inglezes, tendo em vistas servir com acção
s r pronunciado o seu bom direito de reclama cão.
·lles ulilmenle a remonta da cavallaria, e igual- Dir-se-ha
que o dolo é manifesto, que o damno é
mente sustar a exportação de immensas sommas de
e a causa publica privilegiada .
numerario, que por este artigo levão os estran- evidente,
Hespondo que a causa publica mais importante
geiros.
.
ha na sociedade de um governo constitucional
« As commissões ob ervão que e Le ramo de rn- que
e
guardar
as formulas tut elara da justiça, á somdu tria não é novo e nem particular ao supplicante, bra das quaes
repousa o direito do cidadão aliás
ante muito vulgarisado já pelos corrieiros, que a indefeso. Ista por
uma parte: por outra parte não
igual titulo reclamarião a me ma graça: que o concebo como a e\·idencia
dolo, e malicia que
meio mai seguro para estancar a introducção de houve n'um contracto possadotirar
de er
artigos e !rangeiros é produzil-o melhores em qua- ouvido o contractador em ua defesa:o edireito
é realmente
lidade e preço ; o que só se deve esperar com o o riue e praticou annullando- e o contracto
em
tempo do incremento das luze e consequente protão por um decreto do poder executivo; voto
gre o da indu tria nacional. Portanto é o _eu que
poi pelo parecer da commLsão ; porque o contraparecer que a pret nção do supplicante não tem rio
encontra as regra da ju liça.
lugar.
O R. UR:\'EIRO DE CAMPO : - r. presidente :
« Paço da assembléa, 4 de Ago to de 1823. João Gomes da ilveira M endon~a. -José Arouche . obre este contracto da siza da villa de . ah·ade Toledo Re-11don. - Pedro Jose da Costa Barro . dor de Campo , que o supplicante contractadore
antos Perei ra e comp. pedem e
-lo é Teixeira da Fon eca Vasconcellos. - Diogo .\lanoel do
Duarte ilva. - Manoel Jacintho Nogueira da declare valioso e ubsi tente, fazendo -os nelle
reempos ar, eu já dei o meu parecer como conseGama. » - Foi approvado.
lh iro da fazenda na consulta, a que se procedeu
Leu mais o me mo r. deputado a seguinte pro- pela denuncia offerecida por Joaquim José Gomes
po ta da dila commissão de commercio:
da ilva e Castro, que com pretextos de dolo na
arrematação destas sizas, e lesão da fazenda publica
PROPOSTA
pretendeu, depois de ter jú decorrido mais de um
" A commis ão d commercio, agricultura, in- anno da arrematação, que esta se declara.se nulla,
du tria e arte con iderando a gravidadti, a impor- e e lhe conferLse a renda das m acionadas iza ·
tancia e rn. ta extensão de cada um dos eus ramos por um preço mai do duplo que forão arrematae o diminuto numero de seus membros propõe o das, ou se lhe concede e a administração com 5
eguinte:
por cento, prometlendo fazer sempre seguro para
« 1. 0 Que se augmente o numero de seus membros. a fazenda publica quarenta contos de réis no trien<< 2. 0 Que para auxiliar o trabalhos e nomeiem nio : E tão convencido e tarn eu da ju tiça com que
commis õe de fóra relatirn a cada um dos eu votei, e do parecer de todo o co n ellio, unanime
em sustentar o contracto riue me encheu da maior
ramo.
urpreza a resolução que teve este negocio.
« Paço da as embléa, 10 de Julho de 1823. Por i o muito me li ongeio com a occa ião que
João Gomes da ilveira Mendonça. - José Teixeita
da Fon eca Vasconcellos.- Diogo Duarte Silva . » e me proporciona de apre entar em publico os prinConsullada a assembléa approvou- e a propo ta, cípios que me dirigirão ne ta materia, e á n ta
delle esta augusta a sembléa com a ua costumada
devendo er feita a nomeação da commissão de imparcialidade
e .abedoria re olverá, se eu insisto
fóra pela commi ão de dentro, ma confirmada
na m"inha opinião , conformando-me com o parecer
p la a sembléa.
commis ão, por amor proprio, ou por ser ella
o ll. ECRETARIO COSTA ACUIAR leu o parecer da da
firmada m fundamento inabalavei .
commi silo de fazenda sobre o requerimento de
ão é preci o ser profundo juri con ulto para
Manoel do antos Pereira &. C., cuja cliscu ão reconhecer á primeira ri ta a impos* bilidade moficára adiada na ses ão antecedente.
ral de e dissolver sem con alimento da outra
O n. FnANÇA: -Trata-se no parecer, segundo parte contractante a venda deste ramo da renda
ouvi, de um contracto celebrado em fórma entro a publica, que havia já adquirido a ua perfeição lefazenda publica e um rendeiro, a quem por decreto g;1l, pelo mutuo con enso dos conlractantes sobre o
ou rosolucão de consulta se invalido u e annullou pre ~o e co usa vendida; muito mui e tando já este
depois o rÍ1esmo contracto, estando elle já de posse ·ontracto em execuçào por ambas as part es, e por
is o em termo do não ser dissolvido, nem me mo
da renda.
jão qua forílm as razões de direito que hou- pelo mutuo di senso. Pelo que ó o dolo poderia
vessem para se annullar o dito contrato, as quaes annular esta venda, ou ale ão enorme a rescinclir.
bem creio que haverião, é um procedimento que
Examinemos pois se nesta arrematação se reri8
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fica algum destes vicios . O denunciante não mosQuanto á lesão enorme, para não se confundirem
trou, nem mesmo all~ou que houvesse conloio da cousa,s bem distinctas, cumpre examinar, se osso
parte dos arrematantes, nem que a junta da fa- a~ultadissimo rendimento, que se diz torem rece zenda da provincia do Espi!•ito-Santo, perante bido os contractadores, procede do que jusLamente
quem se fez a arrematação, deixasse de a fazer com lhes toca, em ~irtud~ do seu contracto, e condições
as formalidades legaes; quer porém qu e a junta com que o 8JU tarao, ouso provóm de terem por
procedera dolosamente no orçamento para deter- má intelligcncia, ou malicia percebido rnndimenminar o justo preço do contracto; porque em vez tos, qu não sendo contemplados no s u contracto
de ser calculado pelo rendimento médio do trien- lhe não podiào competir; pois só no prim iro caso
nio proximo antecedente, como clle entendo, fun- poderia ter lugar a acçào resci oria, e niio no s dando-se no decreto de 14 de Novembro de 1803, a gundo, que comprehendo lucros ab olutament
junta foi procurar o rendimento médio de nove alheios do contracto,
annos ou de tres triennios.
Com estes rendimentos cobrado abusivarmmle é
Porém nisto enganou-se redondamente o de- que se figura o oxces ivo interesse qu tem o con nunciante, e bem mostra que não leu o d 'ereto, ou tractadores obtido deste contracto, e clles induzirão
se o leu, não o entendeu, nem tem idéa da natureza ao denunciante a fazer os eus grandes o fran cos
da renda de que se trata. 1. 0 O decreto trata só - offerecimentos, na esperança do que ao mono uma
mente das rendas em fructos, e a siza não se paga boa parle delles lhe cab ria.
em fructos , mas sim em dinheiro : 2. 0 Se o denu n'ão fallando das dolo as avenças que alguns renciante entendêsse o decre to, reconheceria que este
se acha em perfeita contrapo ição ao que elle e deiros de relaxada con ciencia praticão na iza
propõe a demonstrar. O denunciante assevera que de parramentos á prazos, verificou -se que os cona junta fixou um preço médio muito baixo, porque tractadores da izas de campos, talvez por má inem vez de formar o seu calculo sobre a renda do telligencia do seu contra cto , co bra vão a iza não 6
triennio proximo ao contracto, tomou por base nove do preço do ben do raiz ma lambem dos movei
ano os ; e o decreto entende que calc lllando-se so or e ut nsilios que a estes erão annexo , autorisandomais annos do que os tres mais proximos seria tão ~ c_om uma provi~ão, que, não sei por quo princiexorbitante o preço médio que embaraçaria as pio JUSt1ficado, pois tem de encontro a lei, a im o
arrematações, e para não desaminar os lançadores, mandou praticar na Bahia na venda de um engemanda que nas rendas em fru clos o orçamento do nho.
preco se faça sempre pelo do triennio proximo ao
~ cobrai:ça de _taes. siza , quando tenha lugar,
contracto. Portanto na supposição do decre to, mais (po is eu nao admitto rnlerpretações exten iva em
diminuto deveria sahir o preço da siza se fosse calcu- impostos) jámai podia co mpetir aos sup plican te
lado sobre o triennio proximo, e fo se esta renda contractadores; porque no contracto quo com elles
da mesma natureza da qu e trata o decreto: 3.0 E' celebrou a junta da Fazenda da província não podia
bem diversa a renda em fru clos da da si::a ; aquella entrar um rendimento provenient d uma provié quasi sempre regular, porque tudo que depende são, que aquell a junta não fora intimada, nem della
em grande parte das forças productivas da natureza tinha noticia; mórm ento sendo o contracto celesegue sempre urna norma constante; nisto as ano- brado com as mesmas co ndiçõ' , om que anteriormalias são tão raras que jámais devem entrar cm mente se havião arrematado no co nselho da fazouda
linha de conta : os an nos de esterilidade não suc- as siza desta provincia do Rio d Janeiro, e n sta
cedem uns aos outro , e o mesmo se obs rva nos arrematação certam nte não entrarão emclhante.
de superabundancia; a natureza compensa sem- rendimentos.
pre a escasseza com a liberalidade da terra.
Eis-aqui o motiro porqu e o con olho da fazenda
D'onde se vê que o calculo sobre os tres aonos
proximos das rendas desta natureza, póde dar sem posto qne con id era se os interesses do contracta:
inconveniente um rendimento médio justo e pro- dores muito superiores ao preço da arrematação
porcionado ao dos tres annos subsequenLos que se não en tende_u que esta e devia re cindir; porqu~
vende. Não acontece o mesmo na renda das sizas, tendo estes rntere ses avultados pelos rendimentos
que de sua natureza é nimiamente inconstante. estranhos ao contracto pela abusiva cobrança deli e
Procede esta renda das vendas dos bens de raiz e n1to se podia dizer le ivo um contracto, que reduescravos ladinos, estas vendas são tão eventuaes, zido aos se us justos termo fazia desap parccer todos
que póde mui bem acontecer que em annos succes- e ses ~xcessivos lucros, que em tão pouco tempo
sivos hajão muitas, n'outros mui poucas e até ne- houverao os contractadores, e não deixando de
nhumas ; e não se verificando a regularidade de prover aos interesses da fazenda publica que admique se encontra infallivelmenle nos fructos, muito nistra, lembrou que devião ser intimados os conbem procedeu a junta tomando um periodo mais tractauores para reporem o que perceberão já por
amplo do que o do triennio, porque naque!Je en- virtude daquella provisão, já pelas rep;.ovadas
contraria annos prosperos que compensarião os avenças, na parte que excedesse ao triennio arremingoados Oll. nullos, e ne~t,e acharia ou todos matado, no ca o de se provar legal e competenteprosperos ou escassos, e so arriscaria a fixar um mente, que taes avenças se praticarão.
Pelo que se a resolução se conformasse com a
preco mui baixo, que prejudicasse a fazenda publica, ou mui alto que afugenLasse os lançadores: consulta , respeitaria os direitos dos contractadores
4.° Finalmente não se póde arguir a junta de cal- e zelaria os interesses da fazenda; mas desgraçacular sobre nove annos , não só porque segundo damente não aconteceu assim; o ministro que
fica demonstrado o decreto não é applicavel á siza, a aconselhou e a referendou cousultou sómente o
mas porque sendo a junta subordinada immediata- grande zelo com que promove a arrecadacilo das
mente ao thezouro publico, não podia deixar de rendas publicas e os interesses do thcsouro· e fasobedecer á uma proviEão, que este lhe expedira cinado pelas promessas do denunciante, co'ncorda
com o conselho na parte que diz respeito ás restipara assim o praticar.
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tuicõcs lembradas, e com injuridica, injusta, im- desleixo, que mostrara em não ter vedado a arrepolÍtica, e anti-constitucional decisão, manda ter- cadação que fazião os contractadores, na fórma da
minar o contracto, da-lo por acabado no segundo provisão expedida á Bahia, que não fôra contemanno do trionnio, declarando-o dolosamente cele- plada no contracto. Portanto insisto no meu voto
brado, contra o parecer unanime do conselho.
confor.m~ndo-me inteiramente com o parecer d~
irn, senhores, e. ta decisão é injuridica, porque comm1ssao.
se o contracto foi celeb rado dolosamente, como se
(Fallarão lambem os Srs. Ribeiro de Andrada e
a C'vrra, então e devia declarar nullo desde o Vergueiro, ma nada se poude colligir do que escr~ 
principio, e não o fazer ubsistente até ao segundo veu o tachygrapho Pos. idonio.)
anno: inju ta, porque fundando-se em falsa causa
Por dar a hora ficou de novo adiada a disoffcnde de apiedada mente o direito quC' tinhão os
contractudore ao rendimento d mais d anno, cussão.
que ainda re tava para acabar o tempo da sua arre- . O Srt. PRE IDENTE assignou parn a ordem do
matação : impolitica porque abala a fé da hasta pu- dia: 1~, ~ nomeação do~ novos memb'.os para a
comm1ssao de commerc10: 2°, a contmuacão do
blica, e o credito da fazenda nacional.
Quem j<imai quererá contractar com a fazenda debat~ sobre a u~gencia do projocto de revoga.ção do
publica, d pois.de tão inju ta e arbitraria decisão? !vara de 5 de :\ovembro de 1808, relativo a boticaComo o mant rá o credito do thezouro nacional, rios: 3°, segunda leituras de propostas.
e por uma simples re olução do governo, por
Levantou-se a sessão ás2 horas e meia da tarde.
uma deliberação ministerial, sem audiencia da ou- - Manoel José de, ou.::a França, secretario.
tra parte contractante, dá- e por acabado antes de
preenchido o tempo um contracto legalmente celebrado, aperfeiçoado, e até já posto em execução
RESOLUÇÕES DA ASSE:rtIBLÉA
por mai do um anno? E' finalmcnt anti-con titurional, porque o ne te contracto occcrrião u PARA 10 É JOAQUBI CARNEIRO DE CAMPO
- /W'>"~
peita do dolo, ou indicio e me mo prorn de le~llm. e Ex!-11. Sr. -A assembléa geral consti- ; 'v,..t.~
são enoriue competia ao pod r judicial e não ao
governo, o conhecim nto e doei. ão deste negocio. twn~e. e lcgrslatrva do Imperio do Brazil manda ~
O aoverno ingerio-so n'um poder alheio, e cortou part1c1 par ao governo que, para comecar e bem
um nó, qu em difficuldade e desatai-ia pelo po- dirigir a orden~ de trabalhos de que está encarre gada a . co~m1ssão de. colonisação, civilisação, e
der competent .
T nho ouvido foliar m privilegio da fazenda ~athech1 ~çao dos Ind1genas do Brazil precisa de
publica para ju tificar a rc olução, e arredar a 1~ormaçoe . tanto sobre o re ultados das providen1déa da ingeroncia do poder judicial. O privile- cia determrnada na carta regia de 13 de Maio
gio da fazenda publica, como já advertio o illu tre e 2 de Dezembro de 1808 dirigidas ao governador
d pulado o r. França, coo i tem em ter o seu da ca~itania de Minas-Geraes, como sobre o estado
juizo prirntirn, e uma fórma parti ular. com que d.as diver a ald.~as e tabel.ecida naquella provinsão pr ce ada a ua cau a , ma 11ão autori- cia; e que lhe seJaO remett1da duas coo ultas da
silo a confu ito de poderC' ; e tal privilegio ella junta do_ commerc_io, já '.esol".idas, em que se
tive , d veria caducar logo que se abraçou o ponderarao e derao proVJdencias de semelhante
y terna con titucional, como incompatível com natureza ácerca das terras e e trada visi nha· ao
u111a fórma d governo, que o en ialmont exig Rro-Doce. O que V. Ex. levará ao conhecimento
d . M. Imperial- Deu guarde a V. Ex. Paco da
a mai di tincta separação d pod rc .
Diz- e quo hou1·c procc o: tanto pcior, porque as embléa, m 6 do Á"'O to de 1823. -José Riêardo
e houve proc o, foi juiz o governo e decidio da Costa Agu:iar d'Andrada.
cm citação nem audiencia da parte. Não confunPAl\A MA:'iOEL JAC!NTHO NOGUEIRA DA GAMA
dam o lermo , ningucm nunca chamou proces o
~Um. e E~m .. r. -A a sembléa geral constijudicial á informaçüe · e exame , á que um tribunal mu11du proceder, para dar o cu parecer com tum.tc. e legislativa do Imperio do Brazil manda
pleno conheci monto do causa; ora i to é o que partrcrpar ao governo que, para deliberar sobre o
praticou o conselho da fazenda, xercendo juri - requerimento de Francisco Duarte unes fiel
dicção voluntaria, porque e exerces e a judicial pagador do thesouro publico que pede ser ap~sen
ou conlencio ·a, então outro erião o termo , o tado com o seu ordenado por inteiro, e providencias
coa olho decidiria o negocio, e não o remetteria ao para er desonerado do alcance de seis contos e
governo por con ulla, aonde ó acon elha, d<i pa- oito centos mil réi , precisa que lhe seja remettida
a consulta do con elho da fazenda, em cuja resolucão
recer, e não julga, nem decide.
Tambem não houve, como so afirma, um voto e ordenou que recorresse o supplicante á esta
separado de um do coo olheiro , quando o bou- as embléa. O que V. Ex. levará ao conhecimento
1'e e nfw faria r guiar a deci ão que tr1·
te ne- de . M. Imperial-Deu guarde a V. Ex. Paco da
gocio. A con ulla o tã na me a, ' o illu trc pr o- a embléa, em 6 de Agosto de 1823. -José Ricardo
•
pinante que as evera que houve um voto eparado da Costa Aguiar d'Andrada.
póde facilmente reconhecer o seu engano, querendo
PARA O MESMO "
tomar o trabalho de a ler; poi então achará que
es ·e con lhciro concordou com o conselho, quanto
.lllm. e ~xm., Sr. - A a sembléa geral constiá ub isle ncia do contracto, e repo içõe que de1rião tu mt e e leg1slat1va do Impcrio do Brazil, approfazer os contractadorcs ; ómente e epurou na van~o o parecer da commi ão de fazenda sobre 0
parte em que o con olho cntend u que o denun- offic.10 do actual governo provi orio da província da
ciante havia procedido de má fé, e accr scontou ~alua, .de l '1 do ulho deste anno, relativo ao
que a juntn da fazenda da província do Espírito emprestimo de quatroce~to e quarenta e quatro
Santo merecia ser severamente reprehendida pelo confos, quatrocentos e cmcoenta e sete mil oito-
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centos sessenta e sete réis, que se abrira para
satisfazer ás extraordinarias despezas originada das
calamidades da guerra: Tem resolvido que, ~or
esta vez sómente, se approve e reconheça por div1~a
nacional o referido cmprestimo, entrando a comm1ssão, que na cidade êla Bahia se incumbia de o
promover, no the ouro d'aquella provincia com as
quantias que for arrecadando; e que o mesmo governo provisorio remetta sem perda de tempo á r. particào dos negocio da fazenda o estado da receita e
dê pesa da provincia, e da sua divida activa e
passiva, o total dos soldo etapes, e vestuario,
devido á tropa, e as condiçõe especiaes com que
foi aberto o dito emprestimo, para que a as cm biéa
possa, á vista de tudo, e com plena instrucção,
deliberar o que convier tanto em particular á promocão e complemento do me mo empre timo, como
ém geral ao bem futuro da mencionada provincia.
O que V. Ex. levará ao conhecimento de . M.
Imperial. Deus guarde a V. Ex. Paço da as embléa,
em 6 de Agosto de 1823. - José Ricardo da Costa
Ag1tiar d'Andrada.
PARA FRANCISCO PEREIRA DE SA "TA APOLLOi'ilA
A a sembléa geral con tituinle e . legi !ativa
do Imperio do 13razil, tomando em cons1d~raçao o
motivos allegado por V. . para ser d1spen ado
de comparecer neste augu to congre so, resolve~,
deferindo á representação de V. S. na conformidade do parecer da commissao de poderes dispensa-lo de vir tomar parte nos eus trabalho , como
deputado pela província de llfina -Geraes, c~nti~u
ando a ser substiluido o seu lugar pelo primeiro
supplente que já tem assento neslll: ass~mbl~a.
O que participo a V. S. para ua rntelhgenc1a.
-Deus guarde a V. . Paço da assembléa, em 6
de Agosto de 1823. - Jo é Ricardo da Costa Aguiar
d'A'lldra.da.
S e ssão em '7 de A.gosto de t 823

PllE IDENCIA DO R. BI PO CAPELLÃO-MÓR
Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã, fez-se a chamada e acharão-se pre entes 66,
faltando com causa participada os Sr . Pereira da
Cunha, Martins Bastos, Gondim, Ribei~o de l:lezende, Ferreira Barreto, Andrada e ilva, Dias,
Furtado de Mendonça,. Cavalcanti de Lacerda, Rodrigues da Costa e Maciel da Costa.
.
O · Sn. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e
lida a acta da antecedente foi approvada.
O Sn. SECRETARJO CosTA AGUIAR leu os seguinte
officios do ministro dos negocios do imperio:
« llim. e Exm . Sr.- Havendo acamara da Villa
de Santa Maria de Baependy representado a ua
Magestade o Imperador a necessidade de se crear
uma nova comarca do Rio) erde para maior utilidade dos Habitantes das tres villas, que deve
comprehender, e que são: a referida de Baependy,
da Campanha da Princeza, e de S. Carlos de Jacuhy,.z
ficando a 1 • considerada cabeça de comarca : u
mesmo Augusto Senhor me ordena que remella a
V. Ex. pam ser presente na assembléa geral constituinte e legislativa deste lmperio, a mencionada
representacão da dita camara, afim de decidir sobre
aquelle ob}ecto o que julgar conveniente. Deus
guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro, em 5 de
Agosto de 1823- José Joaquim Carneiro de Campos

- r. José Ricardo da Co ta Aguiar. »-llemettido
á commis õe reunida ele constituição e e tati tica.
« Illm. e Exm. Sr.-Em cum prim nto das orden ,
que pela secretaria de estado do negocios do Imperio, e expedirão ás differenle autoridades e
repartiçõe publica , afim de s rem tran mittidas á
as embléa geral con tituinte o legi !ativa dest imp rio as convenientes informnçüe obr e colas e
e labolecimentos litterario : ua Magestado o Imperador me ordena que r metia a V. Ex. para
serem pre entes na m ma augu ta assemblea a
con ulla inclusa da me a do dezembargo do paço, e
o officio do director da aula do bolanica desta
côrte, e do eu jardim corr pondente, que forão
entregue na mencionada secretaria de e tndo. 1 eus
guarde a V. Ex. Palacio do Rio d Janeiro, em 5 de
Ago to de 1823-Jo é Joaquim ttrneiro de Campos - r. Jo é Ricardo da Co ta Aguiar. » - Foi
remettido á commis fto de in lrucçâo publica.
« Illm. e Exm. r. - Havendo a mesa do dezcmbargo do paço co ~sullado so~re. a representação do
go1·erno provi ono da provmcia d
. Paulo em
qu requeria que todo o ferro fabricado na fundir.ão
d
. João de Ypanema fo o i enlo do direi°tos
de ahida para fóra da me ma provincin, e dos de
entrada em outra : ua Iage lade o Imperador me
ordena quer metta a V. Ex. para er pre ente na
augusta as embléa geral con tituinte e legi !ativa
deste lmperio a mencionada consulta, vi to pertencer-lhe a decisão do objecto de que trata . Deus
quarde a \ . Ex. Palacio do Rio de Janeiro em 5
ae .\go to de 1 23. - José Joaquim Carneiro de
Ca~po - . r. José Ri~ardo da Co ta Aguiar." Foi remett1do á comm1s ão de fazenda.
Pas ou- e á ordem do dia, e tratou-s m 1° lugar
da el ciç~o do 4 membros para a _commis ão de
commerc10; e rocedendo- e á votação ahirão
eleito o r.. ilva Li boa com 60 voto , Maciel
da osta com 42, Carvalho e lello com 44 Ver'
gueiro com 37.
eguio- e a 2• parle da ordem do dia, que ra a
cont!nua~ão ~a di cu _ão da urgoncia de competenc1a do prOJecto para a revogacão do alvará de 5
de ovembro de 1808, obr o ·preços da dro"as
qas botica . (Veja-se a sessão do 18 do Junho.) 0
O n. llEZE'.'iDE o TA :-Eu não tenho r. prcidente, no~·a razõ s que accrc cantar á' que dei
no meu proJ elo para qu e revoga se o alvará de
5 de ! ovembro de 180 quo manda observar o regimento que regu_la º? preços das drogas e med icamento dos bot1cario , e lhe comina pena de
pagarem o dobro do abatimento que fizes em nos
preço nelle estabelecido .
inguem ignora, Sr. presidente os demarcados
p_reços q~e forão arb_iLrados no regimento e porque
sa?.vendtdo? nas boLicas: uma prova inconte tavel,
e Jª por mim expo ta, é a qu temos no thesouro
publico, cujo presidente co nhecendo a exorbitancia
porque erão vendidos na boticas os remedio para
as enfermarias dos creados
creadas do r.
D. João VI e rainha de Portugal mandou arrematar
o seu upprimento a quem por m nos o fizesse· o
me mo boticario da casa real se oílcreceu a faze:lo
com o abatimento de cincoenta e seis por cento dos
preços estabelecidos no regimento, que foi feito por
elle me mo, como me confes ou e que regula em
tod o o lmp~rio do Brasil ; arbitri~ cm que de modo
algum deVJa ter parte como interessado no alto
preço pelo grande supprimento que tinha de lazer
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á casa real, pelo qual se pagou no thesouro publico
no anno de 1818 a quantia do 25:2488855 no de 1819
a de 36: 28$030 e no de 1820 a de 45: 1368460, que
progrediria a não ser a retirada de El~l:lei, para
Portugal.
Esta simples exposição basta para mostrar a barbaridado de ligar com penas um vendedor para não
poder minorar no mercado o preço de seu genero
que eu liberalmonte franquearia no projocto se a
multiplicidade dos m dicamentos, e a sua venda
muitas vezes incumbida a pes oas faltas de instrucr:ão, o de inteireza me não induzissem a pàr um
Íimilc aos preços, que xigissem : eu sei que em
contrario se allega que esta absurda providencia é
para qu os uoticarios não falsifiquem ou troquem
as drogas e po são por isso apromptar os remedios
por menor preço, uppondo-se que só podem ser
perfeitos endo compostos das do excessivo preço
do regimento, como se tivessem um preço fixo, e
não fossem susceptivois da variaçõe do mercado,
como qualquer outro genero?
Quem não vê a futilidade de ta razão? De que
crvem as visitas das boticas e as pesquizas feitas
pelos delegados na phy icatura mór?
Quem não antel'ê que o e pirilo do alvará foi
estabelecer o monopolio forçando todo os boticarios a regular-se segundo o interes e dos que llzerão
o regimento?
Portanto, r. presideule, cu con.idero o meu
projecto como da maior urgcncia, atlenlos os gran des damnos, quo re ultão da ob errnncia do alvará
de 5 de 01·ombro de 1808.
O 1c CARVALHO E MELLO: - Sr. presidente:
Trata- o da urgoncia do proj cto em questão, om
que e pr tende abolir o alrnrá de 5 de Xovembro
de 1808, no qual s e tabeleceu o preço dos m dicamento para os boticario , • propõe- e regulamento novos para e la mataria. Faltarei primeiro
da urgencia, e dopois farei algumas reflexões obre
a materia.
O juramento que pr tamo foi para e fazer a
lei coo títucional, que ha d crvi r de codigo fundam nlal da nação bra il ira prím ira obrigação que
no impuzerão o nos o ·on tituínles; al ém da
·o n títuição ómente aquella reforma urgen tes e
nece aria .
A urgencia e a nece idade' onsi to em que as
cousas que .e pretendem reformar contém abuso e
damnos taes qu cumpre logo remediar afim de
que e n110 continuem a eguir prejuizo á sociedade. Quem não vê r. pnd d nte, que a maleria
proposta não é de ta natureza ·1 basta Pncara-Ja
para e conhecer, que não é este objecto da natureza
d'aquelles, em que convém desde já entender.
A taxa é gera lmente desprezada por todos que
ntend m da theoria dos preços : em economia política ·ão elle sempre relatiYO á abundancia ou
falta dos generos, e a maior ou menor exigencia
delles; eg uindo-se disto o maior ou menor valor,
que elle vem a ler no m reado.
Os boticaríos compõo os seus remedio de grande
quantidade de diver os imples, que fazem vir da
Europa Azia, e por díver a circum tanc1as póde
haver ora abundancia, ora falta, e eí aqui como
póde uma vez valerem mais, e outras vezes menos,
e como poderá nestas circum lancías taxar-se um
preco certo e re~ ular, nem convém pratica-lo.
(Íuando um o homem póde fazer um monopolio
d g noros d primeira nec s idade em um paiz
pequeno, e onde não ha concurrentes, então coo-
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virá fazer algum regulamento para que se não torne
o vendedor monopolista, e tire partido das precisões
dos consumidores, que só tem aquelle, que lhes
ofrerece os provimentos.
Aqui ha immensos bolicaríos e talvez de sobejo.
A regra neste caso, que é natural e praticamente
seguida é, que cada um vai compra-los onde lhes
dão os remedios melhores e mais baratos. Eu creio,
que desta superintendencía resulta um grande perigo á saude publica.
Podem mesmo os pharmaceutícos, para darem os
remedios por menos preço substituir uns remedíos
aos ou Lros ao seu a rbitrio para chegar-se ao preço
da taxa : póde mesmo substituir um genero inferior
a outro posto que da mesma natureza, como por
exemplo usando da quina do Brasil em lugar da do
Perú, e eis aqui um remedio, que não enche as
vistas do professor que o receitou.
Segue-se de quanto tenho dito, que pelo menos
não ha necessidade, e menos urgencia de se fazer
mais uma lei: porque não havendo necessidade é
sempre um córte na liberdade do cidadão, e peior
quando ella pó de ser prej udícíal.
Eu sei Sr. presidente, que o illustre preopinante
por zelar muito os interesses da fazenda publica
lembrou-se deste projecto por que houve um boticarío, que se ofrereceu fazer por menos 50 por
cento os remedios para os hospitaes . .\las póde por
ventura deduzir-se deste facto, que outros o poderião _tambem fazer pelo mesmo preço?
ao póde por certo tal aflirmar-se; porque ainda
prescindindo dos abuzos de que já fallei póde muito
bem acontecer, que motivos particulares o podesm pôr na circumstancias de poder dar os remedios por menos, já porque tivesse os de mais rnlor
em abundancia, e quizesse dar-lhe consumo, ou
por outras quaesquer causas de interesse proprio.
O remedío para semelhantes males não está no estabelecimento das taxas; não diminuamos muito o
preço em uma materia na qual a mão avarenta do
fabricante póde regular com perlldia, e damno da
saude publica, os eu intere ses: não no entromettamo a pàr taxa, de que pódem zombar o
pharmaceulico : não ponhamos a saude publica nas
mão da fraude : deixemos cada um vender os seus
genero conforme as circumslancias do tempo: ha
muito botícarios onde se podem ir prover os que
necc si tão de suas drogas, a mais das vezes perniciosa pela imperícia dos que a receitão, e por
ignorancía e fraude dos que as fabrícão.
Emfim é claro, que não ha principalmente urgencia, e tanto bastava para não entrar em discussão
o projecto de que. se trata.
Quando fàr tempo opportuno se tratará esta materia com as considerações de que é digna, estabelecendo- e então doutrina geral e ampla, em
conformidade do que tenho exposto, e a inspeccão
que demanda obj cto de Lan to interesse, e a saúde
publica.
O Sn. A 'DRAn.\ MACHADO:- r. pre ídente: Et1
lambem voto contra a urgencia; mas~ e me servisse
dos princípios que acaba de expàr o illustre preopínanle tiraria por conclusão que. era urgente o
projecto.
Se o ystema de laxação é lão iníquio, o alvará
onde elle se acha estabelecido deve revogar-se ; e he
de urgencia destrui-lo. Assim o entendeu o nobre
autor do projecto, o o propoz pelas mesmas rasões
do que se servi u o illustre preopinanle para votar
contra a urgencia. O que eu acho, Sr. presidente,
9
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é que não devemos estender a martello as urgencias .... . .. . . . . . ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
... ... Se nós fossemos a revogar lo das as leis.podres
serião precisos immensos p1:ojectos : ? alv~r11 é er_n
verdade uma peste, contrano aos prmc1p10. mais
~ãres de economia política, e alé mm singular
na ~ua disposição, porque é novo impôr penas a
quem quer vender po~ menos ; marcar preço para
se não vender por mais, entendo eu; mas para. se
não vender por menos, é uma lembrança ~xot1ca
só di "'na do reform ador que a teve. ~odavia, m
jcrua~s circumstancias estão outras mmlas leis;
nÓs não podemos remediar já todos. os males.;
alguma cousa ha de ficar para os que vierem depois
de nós.
O SR. RIBEIRO DE ANDRADA: - Levanto-mo para
sustentar a urgencia. O alvará de que se tr~ta é
cheio de absurdos de lal natureza que a ua disposição altera a marcha geral da venda dos generos.
Toda a nossa lecrislacão abunda do absurdo das
taxas; mas taxar ~ genero para se não vend_er por
menos é ·mais que absurdo; prohibir ao propno dono
da cousa que a possa dar por preço_ inferior á taxa,
creio que ainda não lembrou a legislador nenhum.
OuYi dizer que o arbitram ento do alto preço das
droaas se fizera para evitar falsificações ; mas qLtem
nãoº vê que os que falsificão são os velhaco ,
e que estes sempre o fazem em ambos º? casos,
não servindo o alvará senão para lhe dar mais lucro,
emquanto elles Yão vendendo gato por lebre,. c~mo
lhe é facil com qualquer conhecimento de ch1mic~ .
Portanto se nada ba tão absurdo como este ai vara,
é urcrente que se revogue, para evitar que conlinuem
a reger suas extravagantes disposições.
Julgou-se a materia discutida ; e posta á votação
a urgencia, ficou regeitada.
Passou -se á 3. • parte da ordem do dia, isto é, ás
2.as leiLuras; e o Sr secretario Costa Aguiar leu o
proj ecto sobre a fórma de se passarem as cartas
aos alumnos da academia l\fodico-Cirurgica desta
cõrte, proposto pela commissão de saude publica na
sessão de 2 do corrent e.
O Sa. PaESIDF.NTll perguntou se a materia era
diana de deliberacão: Venceu-se que sim, e por isso
seºordenou que fÔsse impresso para se distribuir, e
entrar em discussão.
O SR. SECRETARIO COSTA AGUIAR pediu a palavra
para ler o seguinte officio do ministro dos negocios
da guerra:
« lllm. e Exm. Sr. - Levei á presença de S. l\L
o Imperador o seu oflicio de 2 deste mez; o manda
o mesmo senhor, que eu responda a V. Ex., para
ser presente á a_ssembléa ~eral constituinte e legi~
laliva do Impeno do Brazil, que no anno de mil
oitocentos e dezesete marcharão para o sul setecentas e onze praças de tropas milicianas da provin~ia
de S. Paulo formando tres corpos de cavallana;
dous com ~ titulo de - Voluntarios de milicias
a cavallo - e outro com o titulo de - Voluntarios
r eaes da Corifaba- os quaes tendo feito muito bons
s ervicos acbão -se fazendo parte do exercito que
bloqu eid a praça de ~o~evidéo, onde existe ainda
guarnicão lusitana. Deus guarde a V. Ex, Paço em
7 de Agosto de 1823. - João Vie~ra de Cq-rvalho.
-Sr. José Ricardo da Costa Aguiar. »-Foi remei.tido á com missão de guerra e marinha.
O Sa. PRESIDENTE : - Como ainda falta muito
para a hora da leitura dos pareceres de commis0

sões, continuemos a discussão dos artigos do regimento.
O Sa. SECRllTARIO CosTA Acu1An leu o art. 114
com• a emenda do Sr. Mont suma ofTerecida na
sessão do l.• de Agosto , em qL1e ficara adiada a
discussão do mesmo artigo.
Depois de breves refl exões e julgando-se discutida
a materia, propoz o r. presid nte:
1. 0
o artigo pu sava tal quul.- Venceu-se
que não.
0
2. e a l• parte do urtigo passava com a l •
parte da emenda, i to é, com as palavras aqucllas
qiie forem 111 ais anip las e depoi:s .as menos ainp las.
- Venceu- e que sim.
3. 0 Se passava a 2• parte da emenda. - ! ão
passou.
4. 0 e o resto do artigo desde a palavra adaptada essa até o fim eria supprimido.- Venceu- e
que sim.
Entrou depois em discussão o arl. 105, lambem
adiado na mesma se são do 1° de Ago to.
O a. CAR:'iElllO DE CAmos : - Sr. pre idente:
Eu creio e lar bem lembrado do que ha e tabelecido
obre e La materia. Na l3 di cu::sáo e trata do
projecto em geral, e póde cada um dos Srs. deputado.
fallar duas vozes ; e na 2• e 3• debate-se por
artigo , com a differ ença de se pod r na 3• tambem
discutir em geral; ent ndendo-se que na dua
ultimas são relativas a cada artigo as vezes permittidas para fallar.
Portanto nós não podemos emendar o que Ja e
acha vencido ; pelo menos é fei o starmos a fazer
uma cousa hoje e outra amanhà. ão olhemo tanto
para o tempo que se gasta para qu e saião as cou a
com perfeição; antes nos devemos r gosijar, o dar
por bem empregado o que gastarmos em cousa
bem acabadas. As pressas nas decisõe do negocios
só senrem para que sa ião mal pensadas, e o damno
que disto res ulta é irreparavel.
O R. A ·oi1ADA MACl!ADO : - Estou admirado de
não ver con siderar a questão no seu ve rdadeiro
ponto de vi ta. Do que se trata é de assentar e
as vezes que na 2• e 3• disc ussão podem fallar os
Srs. deputados se devem continuar a entender do
cada artigo em especial; eu digo que não, e não
vejo que disto so siga o mal que apontou o illustre
preopiaaate. Se o deputado vier preparado para
pod11r fallar sobre cada um dos artigos, lendo
e tudado, como deve, a materia, não ha o in conveniente que se teme, porque mui bem discutido fica
o projecto fallando-se em geral na l • discussão, e
dizendo-se depois na 2• o que se entender sobre o 1o
2°, 3°, artigo, e indo assim enfladamente expondo-se
rasões sobre todos elles.
Esta foi a mente dos autores do regim ento, e até
o contrario é um grande absurdo. Decidiu-se com
tudo este absurdo, que é o mesmo que qu erer
eternizar o projectos. Quando se diz que se falia
enfiadamente pelos artigos não se e torva ao deputado o dizer o que lhe parecer sobre elles; assim como
onde nada achar que dizer póde calar-se, pol'que
tambem não se força ninguem a fallar. Mas se as
vezes que póde fallar um deputado se julgão relativas a cada artigo, então temos perda de tempo
sem nos resultar bem algum . Um projecLo fica muito
bem analisado logo que os Srs. deputados tem
direito de fallar lrez veses na 2• discussão a respeito de todos os artigos; e segundo o que está
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vencido temos o grande mal de se multiplicarem as
tres vezes concedidas pnl.'a foliar pelo numer? dos
artigos, durando assim os proj ctos uma etermdnde,
e sem proveito. Esta foi, como já disse, a .mente
dos redactores do regimento; nem vejo .que ISto se
não dedusa claramente da letra do artigo O que
u entendo é que este methodo exige boa comprehonsão; mas quem a não tem não venha ser
deputado.
O Sn. CrnNEll\O DE CAMPOS :-Se é absurdo, os
illu Lres autores do projocto o produsirão. O que é
que s pratica na 2• discussão? Lê-se um artigo;
ver a sobre ello o debate; e depois pergunta o
Sr. presidente se está sufficieDt~mente discutido
e se artigo para s pa ar ao s gumte ; ora se sem
e ta pergunta e não passa adiante, como se ha d.e
fallar de uma vez obre o 2°, 3°, 4°, 5° e os mais
que ti v r o projecto? e quanto se propõe á
di cu ão qualquer projecto, se lê um só artigo,
parece-me cl~ro que sob~e elle unicament~ e ha d ~
fallar; isto e tanto assim que tenho visto aqui
muitas vozes quando algum Sr. deputado ata.ca um
artigo mai m ~aixo, levantar-se outro e dize~ e te não é o obJecto de que e trata agora, isso
pertence a tal artigo.
Di eo nobre deputado que e la pratica na eia de e
ter decidido um ab urdo: mas eu não supponho que
a as embléa eja capaz do adoptar absurdo : e o
ha, provem do autores do regimento, segundo o
qual pondo-se em di cus ão um só artigo, e tou
inhibido de foliar em outro qualquer ; e se o fizer
folio fóra da ordem.

O n. A:sDRADA MACHADO : - Como ó e
ma não e mo ira. que o ab urdo se dedu a do
regimento, não me canso a re ponder; direi só
que uma cou a é votar e outra di cutir; fazendo-se
a deYida difTerenca entre este dou acto , não se
póde achar ab urdo no que e lá estabelecido no
regimento ; da pratica é que oll e na ce, e contra
lia empre tem falindo o autore do regimento.
gora a que tão qu lemo a propôr é, e dorn ir
por diant a prati a onhecidam nte ab urda, ou
deve antes eguir- e o que requer a ju ta economia do tempo; por outra,
queremo atlender
á preguiça que póde ler cada u~ do rs. deputado ,
ou ao bem geral com o convemente regulamento de
trabalho. Esta ·a unica que tão que re ta a decidir;
no mai não ha duvida.
O n. l\foNTE UMA: -Alguns rs. tem tomado
por fundamento da sua opinião a economia do
tempo ; ma eu creio que não deve attender-se
tanto a ella l{Ue se falte ao que é neccessario para
o debates, n m tambem despende-lo inutilmente.
Eu já quiz propôr um0: emenda a este. resp e i~o;
ma não o fiz por e dizer que estava Já vencido
o contrario do que u propunha. Pedi então que
e lc e a acta em que e tratava e ta mataria; e
ficou de se examinar; requeiro portanto que se me
d clare se já e examinou a acta, porque quero
ver se tem lugar a minha emenda. {O Sr. presidente di se que podia propõr.) Como eu acho inteiramente de neces ario fallar tres veze em cada
artigo, porque isto só erve pa~a eterni ar os debates entendo que deve lumtar-se este numero
a dua's vez om cada di cus ão . Eu confes o que em
alguma discu.s ões te.nho foliado mai ; ma ~erá
muito onvernent evitarmos este abuso; e por isso
.oITereço a seguinte
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« Proponho que sesupprima a2• parte do art.105,
substituindo-se-lhes - cada um dos deputados poderã fallar duas vezes sómente em cada uma das
discussões; o que dever-se-ha entender mesmo no
caso de ser adiada a ma teria. - O deputado, MO'llr
tesuma. »-Foi apoiada.
O Sn. Au1.EIDA E ALBUQUEllQUE :- Eu de nenhum
modo posso concordar com a pratica estabelecida.
Quero que seja livre aos Srs. deputados o fallar no
projecto em geral, ou em cada artigo em particular.
Não acho rasão alguma para se fallar em um só
artigo sem se poder fallar em outro ou em outros;
quero que esteja o projeclo todo em discussão,
porque então fallarei em geral ou no artigo que me
convier. Fallando sobre o projecto todo vou
fazendo as minhas refl exões com ordem ; e até isto
me parece mais simple . Sendo assim póde permittir-se o fallar- e tre vezes. É como entendo que
deve praticar-se.
O S11. RoDIUGUES D.E CA11vu110: - Sr. pr~si
dente: a l • discussão trata-se sómente da utilidade ou inutilidade do projecto, e mais nada; mas
não é assim na 2• discussão porque então é licito
aos r . deputados fallar por artigos e fazer a elles
a ua observações; mas porque não hão de o
rs. deputado dizer logo o que tém a observar, para
se não fazerem eterna as discussões? ( ão o ouvi o
mai o tachigrapho.)
O R. l\fo:sTESOIA: - Sr. presidente: o que eu
quero é que a votação seja clara : que fique decidido
e um Sr. deputado ha de fallar sobre cada a1tigo
m particular ou obre Lodo ; e deve propôr-se
á discu . ão artigo por artigo, ou propõr logo lodos
para os rs. deputados fatiarem.
O n. GAMA: - Eu me per uaao, Sr. presidente,
que toda a diYergencia de opiniões contrarias á
te artigo procede de se haYer confundido o acto
de propôr-se com o acto de votar-se, como se fossem
a me ma cousa, e seguissem a mesma marcha,
endo elle mui diver o entre si.
Quando o r. presidente propõe uma segunda
di cus ão de qualquer lei, é para !aliar-se em geral,
digo, é para cada um dos rs. deputado discutir
de todos os artiaos proposto os que lhe parecer.
las quando o S'r. presidente passa a recolher o.
votos, en tão divide o artigos para e votar no
fim de cada um, Foi esta a mente dos redactores
deste regimento: e por esta ra ão digo, que
entre a proposta e a votação não póde entrar em
duvida a discus ão; porque e la segue necessariamente a natureza da proposta do segundo debate,
que é para todos os artigos em projeclo, sem restringir~se á forma da votação, que deve ser artigo
por artigo.
O Sn. RoD111cuE DE CAnVALHO : - Fosse qual
fosso a mente dos redaclores do regimento, nós não
o entendemo a sim; e como não e explic(\rão,
entendem elle de uma fórma e nós ede outra. Eu
julgo que tambem ei alguma cousa da miuba
lingua.
O Srs. da commissão não nos explicarão isto;
e pela leitura do regimento o que se vê é que
na 1ª discussão se debate a conveniencia ou desconveniencia do projecto; na 2•, cada artigo da
propo ta; o na 33, o projecto em geral e por
artii?os. Isto é o que diz o regimento ; e na
pratica o mesmo se tem seguido; se não foi esta
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a mente dos illustre redactores do regimento 1 O Sn. HENRIQUES DE HEzEKDE : -A lei qu e nos
não sei ; mas creio que dos ter~os em que elle . regula nesta materia manda que a d putação seja
está concebido não se póde deduzir outra cousa. 1 de 24 membros, · portanto deve observar-se; nós
O Sn. CARNEIRO DA CUNHA: - Para evitar pre- não mandamos, quem manda é a lei. Emquanto
cipitação sou de parecer que ~e deb.ata artigo por a_ dizer-se que talvez n~o haja sessão, jnlgo . que
artigo; pois é melhor que haJa m~i~ alguma de- nao _ten~ lugar, porque tirando _24 membros amda
mora do que precipitar-se a decisao, o que é ~~estao <>3 e para haver sessao ba ta que esteJªº 46.
sempre perigoso.
Embora leve mais tempo a discussão, ~ resulO n. CosTA AGUIAn: -Eu ní10 me opponho a
tado é melhor, e por isso voto pelo artigo.
que seja a deputação ele 24 membros, ma LamJulo-ando-se a materia discutida propoz ó r. pre- bem julgo muito provavcl quo não haja sessão;
sidente se passava o artigo qual se achava.- alguns senhores estão doentes o não é d admirar
Venceu -se que não.
que faltem mais de sete, que é qnanto ba ta para
Fizerão-se algumas reílex~ es sobre · ~ modo de não haver sessão.
O n. DuAnTE i1vA: -Quando se venceu que
offerecer á Yotacão a matena; e depois della o
Sr. presidente a ·propoz da maneira seguinte:
fos e a deputação de 24 m mbros, parece que
l.• Ouantas vezes qualquer Sr. deputado tem se fez a conta á quarta parte do total da representadireilo~de fallar na 1a di'Scussão ?-Venceu-se que ção; e portanto, podemo agora fazer a mesma
duas.
conta, e formar a depulação da quarta parte do nu2. o Falia-se na 2• discussão sobre todos . os ar- mero existente; de te modo não póde haver receio
tigos em geral, ou sobre cada um em particular? de não termos sessão.
-Venceu-se que fosse sobre cada um em parO n. PRE IDENTE propoz e a deputação seria
ticular.
de 24 membros.-Venceu-se qu não.
3.• Quantas vezes se fallará sobre cada um dos
Passou depois a fazer a nomeaçào e legeu os
artigos em particular ·1-Veoceu-se que ~nas . . Srs. França, Carvalho e l\'lello, Almeida e Al4 ° Na 3• discussão quantas vezes Lera direito buqucrque, ilva Li boa, Locio e eilbitz, Ribeiro
de fallar?-V encàl-se que poderia foliar dua uni- da Costa, _ ccioli, 'Fortuna, Gama, Carneiro de
cas vezes, quer !aliasse sobre os artigo em geral, Campo , .\'a varro de Abreu, e 1ogueira da Gama.
quer sobre cada um delles em particular.
Chegada a hora da leitura dos parecere enEm consequencia destes vencimentos ficou pre- trou em discus ão .o da commi são de fazenda
.
sobre o reljuerim ento de Joaquim Jo é Gome
judicada a emenda do Sr. Montesuma.
O SR. SECRETAnIO CosTA AGuun leu o segumte da ilva e Ca tro, adiado na sessão antecedente,
boletim do cirurgião assistente á Sua Magestade e apresentado na de 2 do corr nte.
Imperial:
O Sn. Ano cuE RENDON: - r. ·pre idente, pa« Tendo a satisfação de haver participado 1:1º rece superíluo que eu ainda diga alguma cousa,
dia 1° de Agosto as melhoras que acom panhavao e sobre uma ma teria qu e já me parece as ás
a Sua Magestade Imperial a tal ponto que se tor- debatida; porém, eu sou um do da commissão,
narão publicas pelas sabidas do .Mesmo Augusto qu e assignei o parecer della; por isso para que
Senhor á sua chacara, nada mllls me resta para se não supponha que o fiz om pr cipitação, concomplemento da honrosa tarefa de qu~ ~ui en- vém que eu dê o motivo e fundamento do meu
carregado, que participar com grande 3ubilo .que parecer.
hoje tirei pela ultlilla vez o ~pparelho de hga.Eu, r. pre id ente, na minha mocitlado
tudei
duras, e Sua l\1agestade lmpen~l se acha perf~I- juri prudencia; mas é verdade que ha 30 annos fetamente bom, não tendo a mllls pequ.ena lesao chei as Pand ectas e ordenaçõ , de modo que hoje
em seus movimentos, que executa l.ivremente. nem ao menos affecto de juriscon ulto. Comtudo
Paco da Imperial Quinta da Boa V.ista, 7 de as regras geracs não me esquecerão; por lias me
Ag.osto de 1823.-0 cirurgião da Imperial Camara guioi neste parecer.
e assistente á Sua l\fagestad~ o Imperador.- Do~
P lo contracto de compra e venda, que é um
mingas Ribeiro. dos Guimaraes Peixoto . " - Foi contracto bilateral o obrigatorio por ambas asouvido com muito especrnl agrado .
partes, o vendedor do uma cousa transfere o do
O SR. FnANCA-Assim como temos mandado minio della ao comprador, este transfere ao venpor outros mÔtivos deputações á Sua Mag~stade, dedor o domínio do preço que lhe entrega, ou 0
julgo que nesta occasião não. devemos deixar ~e direito de exigir-lhe esta quantia no tempo estipulhe dirigir uma, com a nossa 1usta congratulaçao lado. Isto mesmo se verifica m hasta publica
que não é senão uma especie de compra e venda'
pelo seu restabelecimento. (Apoiados.)
o Sr. ÁNDRADA MACHADO: - Devemos dirigir-lhe pela qualª. a.utoridade que proside á praça trans~
fere o domm10 a aquelle que dá o ultimo lanço
f l. ·t c- 0
a nossa e ici ª ·ª ·
mandando-lhe entregar o ramo pelo porteiro.
'
Daqui se Yê que o arrematante do contracto das
O SR. FnANÇA: -Creio que deve ir uma deputação de 12 nfombros .
sizas da villa de Campos tinha o domínio e po se.
O Sn. ANDl\ADA MACHADO : - Quando se resolveu
Como, pois, se lhe tirou tanto a posse como 0
que estas deputações fossem de 12 membros , domínio, sem ser pelos meios determinados em
attendeu- se a não estar completa a representação direito?
Disserão que houve lesão enormíssima, e que
nacional; mas agora não. sei se já p_óde seguir-se
o regimento que determma que se1ao 21.
neste caso o contracto é nullo; concedo a regra;
0 SR. FRANÇA: -Julgo que não podemos mandar mas onde estão as provas, e onde está a sentença.
24 porque ainda não estamos todos; e se faltarem
Nada disso ha, Sr. presidente.
alguns senhores póde não haver sessão.
Para se anullar este contracto era preciso que o

•

SESSÃO EM 7 DE AGOSTO DE 1823
homem fosso citado, ouvido e convencido por uma
sentença que passasse cm j~lgado.
_
Em ua defesa elle poderia allegar: 1°, que nao
houve !e ão; 2°, q uo a lesão foi enorme e não
enormíssima, cm cujo caso nã~ é. nullo o contracto,
porqu o arr matante tem o d1re~to d~ ficar com o
contracto, r spondo o quo de mais valia a sua arrematação.
Podia mais allegar, que este contracto 6 de lucro
contingente, corno ., por exemplo, a compra. de
uma herança, m cujos ca os,_ em ras.ão do ns~o
de perder muito, lambem e nao adm1tte a acçao
por 1 são.
A lei de Dezembro de 1761 obriga aos arrematantes das renda publicas a renunciaref!l os caso
olitos e in olitos, cogitados e não cogitados para
nunca poderem encapar o contractos por qual.
quer de ~es .títulos. .
e po1 isto é a sim a favor da fazenda publica,
comd ha 'de sta rescindir o contracto, quando o
contractador t rn a fortuna de ganhar muito?
Tambem pod ria perder mui~o.
.
Tudo isto é o que olle podera allegar, se qmzer,
quando o d mandarem ; ante disso deve estar na
posse do seu contracto.
A lei de Dezembr de 1761. no til. 3° dá ao tribunal do con elho da fazenda a juri dicção contenciosa para stes e semelhante ca o ; e a lei de
Junho de 1 , quo creou o erario e o tribunal do
con lho da fazenda, nesta cõrte, manda ob ervar
aqu lia lei de 1761. E, portanto, temo . o trib~nal
onde devia o arrematante ser convencido; al11 se
determina a fórma ummari ima tio proces o; ma
nunca e denega a citação da parte, e audiencia,
porque são cou as indispensavei , e que faltando
nunca e podem upprir. Conclúo, que confirmo o
.
parecer da commi são .
o R. 'ARVAl,HO E ?llELLO: -Sr. pr 1dente, para
e fazer uma idéa ju ta da mataria que e contr~
verle rá nece ario qu cu exponha com brevidade' clareza o facto que e di cute, para appar cer
a de coberto a quo tão, que faz objecto d ta di cu ão que
tem tornado mui renhida e porfio a.
Fez-' o contracto do arrendamento da iza de
que se trata, perante a junta da f~z en da do di trielo conform as orden e.tabelec1da .
Por' e te contra to e f z uma venda judicial por
arr malação, por um certo tempo, do ~ir ito que o
soberano tinha d<> obrar aqu lle redito. Empossou-se o contractante, e em virtude da arrematação
e pos e, cobrava os rendimentos como lhe ?umpria.
Quizerão depois d fazei-o, por se dizer que
houve fraude; porque se tinha ido P.rocurar ~ma
e timaçã do novo anno , quando devia ser umcamento por tres.
Queixa- e o arrematante de que lhe annulla em
o contracto por tal principio, e o mini terio mandou
consultar o tribunal encarr gado da adminislração
das rendas publica que é o conselho dn fazenda.
Obrou o mini tro como devia, porque aos tribunuae dos divor os ramos da admni tração é a
qu m o ob rano, nn fórma actual do no o governo, pede o seu parecer.
ell s s examina o negocio, ouvidas as partes
amba , e o fiscal, que por bem do publico examina
e fiscali a os direitos do governo.
Assim o conselho da fazenda tem por fl cal o procurador della; o desembargo do paço, o procurador
da coroa; as juntas de commercio e do arsenaes,
os seus rcspecti vos fiscaes, que são magistrados de-
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signados com este mesmo nome, e o estabelecimento destes é a salva guarda dos direitos do
governo.
Os magistrados destes tribunaes não tem voto
deliberativo, mas sómente consultivo, e dão por
isso ·o seu parecer, á vista do examinado o provado
sobre as materias em que são consultados.
É livre ao governo approvar ou regeilar o parecer, mas quando é este fundado em justiça e na lei;
por via de regra não se afasta delle o governo, para
não dar uma decisão que attaque em frente a justiça do negocio. Assim aconteceu com o facto de
que se trata.
Disse isto, para mostrar que não se tratou no
caso presente de disputa judicial e contenciosa, o
que teria lugar no juizo dos foitos da coroa e fazenda.
)Jandou-se consultar o conselho, quer dizer, que
de se este o seu parecer sobre o requerimento do
contractante e sobre o estado do negocio. O conselho disse :-e te contracto não se deve annullar.E porque ? Porque foi feito o co ntracto com boa f é
e em ha ta publica.
Por via de regra, os productos das sizas das
compras e vendas, não são sempre os mesmos,
nem o podem ser, porque é dependente de circumstancias imprevistas o deliberar-se alguem a
vender a ua propriedade ; e muitas vezes não ha
venda semelhantes senão as que são forçadas, e
por eífeito de execuções ou dividas.
Ora isto é ab olutamente incerto, e não se
póde, portanto , dizer que pos a haver regra para
o calculo de te producto , em annos certos. Por
e tes motivo fui sempre de opinião, que· era mais
facil e conveniente o cobrar esta renda por admiui tração do que por arrematações.
O con elho di.se mais, que a junta da fazenda
tinha obrado com exces o em co brar cerlas prestacõe , contra uma ordem que havia; e que por i o
devia repor o que r cehera de mais. Eu accrescentaria: que o membro da junta paguem e sejão
re pon. arni por e te prejuízo, se se houverão com
manife to dolo.
E te parecer do con olho era são, solido e justo.
O contrario cria arrancar por força, da mãos de
um homem, o direito que tinha adqufrido com boa
fé, e á ombra da ha ta publica e autoridade do
soberano.
Como se poderá jámais onlraclar com os admini tradores da fazenda publica, so houver o exemplo de que a um que contractou com elles em boa
fé, e se empo ou no seu conlracto, vão arrancar
aquillo que é já ua propriedade adquirida com o
mai ju to de todos o titulos?
Deveria o goYerno conformar-se com o parecer
do conselho, por er fundado em ju ti!_!<'l e razão; e,
toda a r olução quo não fos e o dizer que . e te
homem continuas e no co ntracto erri.que se tinha
empo sado , seria uma injustiça !naniíesla.
A resolução de uma consulta e . um decreto; tem
esta força, porque é uma deliberação assignada
pelo soberano; por isso, quando alie mandou de fazer o que tinha olle mesmo contractado com este
homem, o que fez por um decreto. Fez-se por
con equcncia manifesta inju liça e. ,;olencia:
1° porque por um decre t~ se ~etc_rm1_n~u o que
só podia desfazer-se em d1scussao JUd1c1al, e e ~a
já não tinha lugar por ter passado o termo da lei,
além de se não ter intentado; 2°, vê-se o mesmo
soberano, que por seus agentes publicos tinha ven-
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dido estas rendas a este contraclador, e que por! lenta que se tomou pelo n:iinisle!·io m se a~nullar
conseguinte era parte deste contracto, de fazer por o cont~acto ?m que todavrn duvide da boa fe e da
. si só, e com autoridade de oberano, aquelle em rectas mte n ço~s. com que _ms .º se houve.
que elle tinha entrado como parte co1~ lra?ta ntc., l\feu prmc1p1os . con t1tuc1onaes que _uma vez
Tenho portanto, r. presidente, que muito iusto é tenho a ~raçado me1mpellem á e la conclu ao,apezar
que o contractante vics e soccorrer-se a e ta a . sem~ 11 dos sentim ento da 1111nl~a vontad .
biéa da deliberacâo do uovcrno executivo, que foi
A lei deve er uma igual m todo os ca o ea entada com injustiça~ e entra os ?us direito 1melhanl .
adquiridos; e a ella só é a quem <lena re~on: r; l O n. PnE !DENTE, por e tar hegada a hora, deque lendo toda a autoridade para fazer-lhe JUSLlça, clarou adiada adi cu ão.
póde rerngar a decis~c de qu~ sr _queixa e ter corO n. Co TA BAnno pediu a palana e fez a indicação 0 ,.uinte:
rente, com tanta razao como iust1ça.
E' pois o meu parecer rrue este co ntraclanle deve
"
_
<e Proponho que a a embléa rm nome da n aç~o
tornar a ser mpo ado no seu contracto para o admini trar por todo 0 tempo ajustad? e, qu e parar - agrad c~a os genero o e forço .. que. ?~!~. alvaçao
arcir os prejuizo que po são provll' a faz nda pu- da patua tem pres lado a o quad1 a 1rnzil na.
blica o con elho tome toda as medida neces aria
« Paço da a em.biéa, 7 d Ago to de 1823.para 'indemnisa-la desse prejuizo . E como foi e te Co la /Jarros.»-Fo1 appr?vada.
o parecer da commissão sou de coniorm1dade com 1 O ll. PnE IDE1'TE as 1gnou para a ord em d
elle.
'
dia: 1. 0 A continua~ão da di u ão do me mo pa0 n. FRAi'iCA :- 0 homem de razão não abraça recer gur se acabava de adiar. 2.0 ~ 21 di rn _ão
nunca uma doÚtrina sem que primeiro _ convcnca do proie~to otre o empre9ado publico da Bahia.
da . ua verdade; mas depoi de a abra .ar convcri - 3.• Re,.1mento da a emblea.
cido u tenta os eus princi pies até morrer; a ua
Levantou- e a e _ão á 2 hora da tarde.-Jfaexpre sõe _ão todas marca da pelo cunho da ua 11oel José de ou::a França , e retario.
consciencia.
E' pois, senhore , por e~ Le cano_n de boa morahHESOLUÇÕE DA A EJ\fllLÉA
dade que eu jã uma vez d1 e e amda arrora repito
ne Le augusto cong~·e o, que deve pa ar o parecer
l'.\RA JO é J0.1Qum CA R1'Ell\O DE CAl! PO.
da commissão, que debatemos.
Eu conheço que no co ntr~cto de que - l!'ala
Jllm. e Exm. r. - A as embléa geral con tihourn lesão da fazenda publica e que de ma1 a luinte e legi.lativa do Jmperi do llrazil re ofl·eu
mai foi elle celebrado com positiva tra nsgres ão na es ão de hoje cn1·iar uma d putação á ua l\Iado decreto de 14 de Nornmbro de 1 03, que manda ge tade Imperial para lhe significar os puro enliarrematar semelhante renda por lanço que cu- menlos de prazer que a animão p lo feliz re tabebrão o producto media dellas nos ullimo tr lecimento da ua prccio a audc. O que participo
annos imm ediato ao conLracto e não do tres ulti- a V. Ex. para que abendo d ua lageslad o din
mes triennios, como no ca o se praticou : e sei mai. lugar e hora m quo determinar r cbe-la, V. Ex.
que a junta da f_azenda não d ~via fazer a arrema- m'o communiqu para cu o fazer presente á me ma
tacão pela maneira que fez; amda qu ordem lb augu _la a cmbléa.
fo ·se para se effeito do era.rio, porq ue orde!_l
Deu guarde a V. Ex.-Paço da a cmbléa, m 'i
contra direito expresso em matena de arrecadaçao de .\ go to de 1823.-José Ricardo da Co la Aguiar
devem ser empre duvidadas pelo juramento que de Andrada.
todos os empregados publico dão de bem ervir .
.\Ia essa não é a questão; a que ão é e devemos
Sessão em
de A.gosto ele i 823
consentir na atropella ção do dir_eitos do cidadão
adquiridos por cada um cm matcr1a de contracLo ,
l'llll IDE 'CIA DO R. Bl PO CAPELLÃO-MÓR
sanccionando um tão terrivel exempl o do poder
executivo cortar com espada de Alexandre o nó gorReunidos os Sr . deputado pelas 10 horas da
dio que vinculãra a convenção da partes e firmãra manhã, fez- e a chamada e acharão-se pre ente
a autoridade da lei; quando ne ta estão marcado 49, faltando com cau a participada o rs. Gomide,
os meios lentos, a formula salutares de se desatar Rocha Franco, Pereira da Cunha, Ribeiro de Reo mesmo nó.
zende, Ferreira Barreto, Dia 'J Carneiro de Campo ,
Eu me opporei sempre a que isso. e fa ça.
.
Co ta Aguiar, Furtado de l\1endonça; e sem ella
A salvação publica do Estado, a 1mpenosa lei da o r . Andrada ~!a c h ado, l\1artins Ha lo , Ribeiro
necessidade, ão a unicas causas que podem au- Campos, Gondim, Pinheiro de Oliveira, Duarte
torisar o desvio da lei positiva. Aqui não se dão Silva, Alencar, Ferreira obre, Arouche H ndon,
essas causas. ,,
. .
. .
farianno Cavalcanti, Andrade Lima, Almeida
A fazenda publica tem um JUIZO pm·at1vo, tem Albuque!·que, Ribeiro de Andrada, llodri gu s da
um procurador auto:isado; e é um. co nten~ o r .Po- Costa, Oliveira l\faci<:>l, Henriques de Rezende, Vcrderoso: bastantes meios tem ella pois de re1vrnd1car gueiro, Alvares da ilva, Ferreira França.
seus direitos contra a !e ão que se lhe fez, não neO n. PnE JDENTE declarou aberta a ssão,
cessita de golpes de autoridade . q~ e po~em con. tituir pela pratica o abuso e11_1 d_irei to: n_ao <i:ulon- lida a acta da antecedente foi approvada.
O R ECl\ ETAn10 FRANÇA leu o seguinte otncio
semos uma u urpação, dos d1re1lo do_ c1dadao por
salvarmos uma extemporanea reparaçao de damno do ministro dos negocios do imperio:
da fazenda publica.
« Jllm. e Exm. r. - Tendo levado ú augu ta
Outros tempos, outros costumes; cesse o arbi- presença de S. M. o Jmperador o officio que V. Ex.
trio, e domine a lei.
me dirigiu hontem, participando-me ter a asscmCom estes fundamentos reprovo a medida vio- bléa geral constituinte e legisla li va deste l mperio
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resolvido di riQ'ir ao mesmo Senhor uma deputação,
para lhe significar os puros sentimentos de prazer
que a animão pelo feliz restabelecimento de. sua
preciosa saude, e esperando saber o lugar, dia e
hora da sua sole.mo e recepção, S. M. o Imperador
m ordena que responda a V. Ex. para ser presente
na mesma asscmblóa, que terá lodo o prazer.de receber tão distin ta d putaçâo no dia segunda-feira
11 do corrente, ú hora do meio dia, no palacio da
lmporial Quinta da Boa-Vista.
cc Deu guardo a V. Ex.-Paço, em 8 de Agosto
de 1823.-Jo é Joaquim Carneiro de Cwmpos. r. Jos6 Ricardo da Costa Aguiar de Andrada.»Ficou a a scmbléa inteirada.
Passou-so á ordem do dia e começou-se pelo parec01· da commissão de fazenda sobre os requerim ntos do ~lano l dos Santos Pereira & C•, o Joaquim José Gomes da ilva e Castro, que 11cúra
acliado na sessão antecedente.
O 11. S1LVA L1sJJOA :- r. presidente, bem que
rccón oça que o zelo da fazenda pu!Jli a fo i o que
dictou as vchomentes folias do illustres deputados
que u tentarão a resolução do ministro da fazenda
contra a con ulta do coo elho da fazenda, que
mantev o contracto da arrematação, á que procedera a junta da província do E pirito-Santo, em
execucão da provi ão do lhe ouro; comtudo não
pos o· deixar dr a entir ao dito parecer, tendo a
complacencia do ver u tentado por outros elo quente membro , os grande. pilares da ciYilisação,
i to é, o principio da ord m civil, que devem
rcg r com cxacção e 11rm ~ za na mo!1archia constititucional, para so consoltdar o credito do governo.
r. prn id nte, eja-me licito dizer que a Fé publica deve r a Virge1n puta do lmperio do Brazil;
e que sp rialm nto COlll'Óm er indolavol, quando
mana immediatamenle da autoridade do throno,
o-da solemnidado da hasta publica.
rada pod ndo ou addir d e ncial ao que foi
ponderado pelo illu tre deputado , qu votarf10
pelo parecer ubmctto li alta coo ideração do la
augusta a. omblé~ alguma ob cn·açõc so br e.~
razõc m contrario a\legada que e ub tanc1ao
m nullidadc, lcsr10 e dolo do contracto; arbitrariedade do mini lro da fazenda, que mandou proceder
li arr malação por nove anno contra a lei fundamental da fazenda, que annulla arremataçõ s das
renda do Eslado por mais de triennio o por i o a
junta da fazenda da provincia não devia, n la
parto, cumprir a provi ão que admittiu o lanço
por 9 anno ; finalmente incompeten cia do ta assembléa , que, não tendo poder judiciario, não póde
decidir sobre cau ·a de la natureza.
Quanto á nullidado pelo motivo indicado, supposto que eria congrue nte que e ob erva e a lei
fundamental da fazenda lambem no ponto de triennio, comtudo é não mono inque tionavel que no
governo. da monarchia abso~uta, ~ presidente do
orario tinha ar gaba de ser 11Dmed1ato e lugar-tenente da rea l pessoa , da qual r ccbia as ordens,
ainda de disp nsa da lei para o expccliente; cm virtude do que se romettião provisões do crario ás cstacõcs suball.ernas das juntas de fazenda, que era
estylo cumprirem- sr sem duvida alguma o assim
convinha ti ordem publica, a não se mostrar com
evidencia gravis imo inconveniente ou g1·ande mal
irreparavel.
._
As representações contra taes prov1soes se podem
fazer sem indecencia na cõrte, em tempo oppor-
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tuno; mas nas províncias não se póde" estranhar ás
juntas de fazenda a peremptoria execucão das orden~ superiores, ~endo antes incurial o érigirem-se
e.m JUlzes da. nulhdade clellas, att ent~ a regra polit1ca de conv1r haver de longe a ma10r reverencia
ao governo, como hem diz Tacito- et maior ex longínquo reverentia.

Do contrario quem tratará com o tbesouro ?
Quem receberá provisões para pagamento de
suas letras de cambio, como era estylo ?
E' notorio que, no mesmo tempo pouco mais ou
menos, se relaxou o estylo do triennio, sem que no
publico se duvidasse da validade das respectivas
arremataçõe ; e nesta cõrte se e!fectuou por nove
annos a do contracto das cartas de jogar, por se
consideral' inutil a sua administracão e não se acharem licitantes só por triennio.
•
O mesmo aconteceu no contracto dos dizimos da
província do Hio-Grande do Sul.
Mostra-se que tudo se fez com certa sciencia e
positiva ordem de El-Rei o Sr. D. João VI. E ainda
que, quanto a este contracto, os fiscaes da fazenda
depois o destrata sem, cedendo os contractadores,
que se esperancavão de excessivos lucros, comtudo
tal foi a justica·e honra daquelle soberano, que em
alvará que promulgou pouco antes de seu regresso
á Portugal, dando providencias sobre esta repartição, declara que só o fizerão por louvavel desistencia; o que importa um reconhecimento do direito que elles tinbão á manutencão do seu contracto, se nisso insistissem.
•
Como pois o coo elho da fazenda podrria com
decóro dar conselho na coo ulta á que se procedeu
para, cm systema constitucional, o poder executivo
commettor o acto arbitrario e despotico de usar do
direito do mais forte, exercendo (perdôe-se assim
dizer) a monstruosidade jurídica de fa::er-se justiça
pelas proprias mãos, quando aliás, na consulta se
rr ervou o direito ao thesouro de rescindir o contracto pelo juizo da corôa, reclamando todos os direito , que fo em os arrematantes citados, ouvidos
e con,·oncidos, para serem despojados do beneficio
do seu titulo legitimo e oneroso; devendo- e con siderar a fazenda como uma das partes contrahen te , tendo todas igualdade de direito aos olhos
da lei 7
r. presidente, não convém haver em fiuancas
differ nte regra da diplomacia. Quem dá crediÍo,
re ponde. Se o plonipotenciario conclue uma negociação na conformidade da ua credencial e inst~ucções, não se póde depois deixar de ratificar o
aJU te, sem ~e comprometter a honra do governo,
que autorisou a mesma negociacão.
E' . ~roverbio nas praças: ve1ider e arrepender.
1 to e mtoleravel em governo regular; nem tão máo
cstylo praticão ou supportão os negociantes de caracter, que muita vezes fazem negocios de grande
monta, unicamente sob palavra de honra e que se
considerarião de honrados se a retrjlctassem por
considerações do interesses.
Quanto á inculcada lesão, é, na pratica, uma chimera . Arrematações de rendas publicas são de natuTeza semelhante, senão identica, á dos contractos
aleatorios, como o do lanço de 1·ede, fundada em
calculo de probabilidades, mas fallivel; sendo não
menos corto em philosophia que em economia publica, qne·dos fu turos contingentes não se dá determinada verdade.
Disse um dos nobres deputados da opposição ao
parecer, que o recrescente progresso da riqueza do
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Brazil devia augmentar a estipulaç~o da renda da
sizae não diminui-la dos annos anlenores. Mas nem
em todas as províncias houve igual proporção no
progresso; e o exemplo da Ba?ia que mostrav~ es~ado progressivo de prosperidade co.m velocidade
accelerada, bem mostra quão precana é a felicidade publica, pela inopinada calamidade que sobreveio e que sem duvida transtornou os calc ulos dos
arrematantes das respectivas rendas.
Em particular, a renda das sizas dos predios é a
que mai decahe com a prosperidade recrescente ~o
paiz ; pois então só prodigos vendem bens de r~1z,
que com tal prosperidade sobem de valo:, e r.edito.
Até as leis actuaes favorecem aos propneLanos de
taes bens contra as execucões dos eus credores,
concedendo a equidade do só se pagarem pelos reditos, quando a divida não excede a metade do valor.
Quanto ao dolo da arrematação, é certo, que, por
direito, não é procedente a sua allegação, quando
não se mostra ter elle dado causa ao contracto.
Ainda nas ordinarias compras e vendas é livre
aos contraheutes usarem do seu juízo, como pessoas
siii jw·is, e reciprocamente fazerem boa a sua condicão no ajuste.
Nas arrematacões da fazenda, os contractadores,
ainda que tenhãÕ grandes privilegios, tamb~m correm grandes riscos; e nem todos os capllalisla. se
querem implicar com contas da fazenda publica,
que, pelas leis existentes, começa as suas demanda
por sequestros.
.
Por isso todos se propoem ganhos extraordmarios. Sem duvida são frequentes os co_!lloios em taes
actos entre os maiores capitalistas, que achão sua
conta emanes dar sociedade a rival, do que tel-o
por competidor nos.lanços.
.
.
Este monopolio e natural. e lfremed1avel, e tem
dado causa á que varias das casas ricas de Portugal
e do Brasil tenhão feito vastas fortunas por taes contractos. Assim continuará, a não e mudar des.e
systema financeiro ; o que é difficil no Brasil em
ramos de complicada arrecadação_
Quanto á incompetencia de ta augusta_ asse~bléa,
considero sem fundam ento Lal al\egac;ao, nao estando ainda demarcados os poderes pela constittti cão e não se tratando de julgar das particularidades
do ~aso mas de fazer uma declaracão legislativa e
política: desapprovando-se a força pub~ca 1 feita
contra a. fé publica, e authenlica enunc1at1va do
Senhor D. João VI no precitado alva~á,. e só afim ~e
simples recuperação da posse 1 ~s pol.1ativam ente tirada aos contractadores pelo mm1steno, que resolveu
o caso de mero seuarbitrio contra umajustissima consulta do conselho da fazenda, que nada decidio sobre
objectos de maior indagação, cujo conhecimento
reservou ao juizo contencioso da corôa.
.
.
Tanto mais que o conselho deu logo prov1denc1a
contra o abuso dos mesmo contractadores, quanto
ao que obrarão depois na collecta e~ ~rejuizo do
povo e thesomo, deixando salvo o direito da demanda ordinaria aos fiscaes da fazenda.
Deve-se confiar que naquelle juízo se administrará imparcial justiça; certo de que só em governo
de bom Príncipe é que se dá senten.ça contra o fisco,
pela evidencia do direito dos particulares; o que é
de summa gloria ao Imperante! como bem disse
Plínio no imperio romano, elogiando no senado ao
imperador Trajano. - Jllaxima l~wc est tua gloria,,

guntou o Sr. presidente se estava discutida a materia, decidiu-se que sim; e propondo o patecer éi
votação foi approvado.
Seguio-se a 2• parte da ordem do dia, que era a
segunda discussão do projecto sobre os empregados
publicos da Bahia,e leu-se 1° artigo concebido nestes
termos:
cc Art 1. 0 Todos os empre&!ldos publicos que Iorào
nomeados pelo governo da uahia no t nipo da sua
occupação pelas tropas lusitanas ficão demittido , e
como se nunca fossem ou tivess m tido Lae nomenções».
O n. Ronn1cuE DE CrnvALuo •-Sr. presidente:
Não posso approvar a doutrina deste art. 1° do modo
que e tá concebida. Em etem bro de 1822 foi que
.se estabeleceu o governo no Rcconcavo, e o governo creado pelo povo continuou a existir, e tem
e m i muitos brasileiros benemeritos ; ora parece
que todos os que forão nomeados por e te governo
têm direito a serem con ervado ; agora depois que
elle se di~solv e u, está bem, porque desde então governavão os inimigos. Portanto para passar o artigo precisa, na minha opinião, da seguintQ
cc EME DA
e< Todos os empregado publicas que forão nomeados pelo governo da Bahia, depois da dissolucão
do governo nomeado pelos povos. - Rodrigues· de
Carvalho.» - Foi apoiada.
O Sn. l\foi'iTESUMA. - Depoi do 'discurso que fez
(e que se não tran creveu porque não se enten deu o
tachigrapho Possidonio) mandou á me a a seguinte

CC EMENDA

Proponho a emenda ao art. 1°.
Entender-se-ha occupada a cidade desde 6 de
etem)>ro de 1822, om que na Cachoeira se insLallou o governo da província para ustentar a acclamação do Sua Magestade o Imperador.- O deputado, Afontes1ima » . - Foi apoiada.
O Sn. FnA:'ICA: - Posto que nós não tenhamos
ainda constituição e cripta, que marque a divisão
dos poderes político , é todavia certo, que praticamente observamo , e justamente, a aDDlogias dos
governos representativos já constituídos, quando
temos de discorrer sobre objectos de attribuiçõe dos
mesmos poderes, e por isso cuido quo ainda ninguem poz em duvida nesta assembJéa, que o provimento dos empregos pertencia á reparticão do
executivo, ou seja vitalício, ou temporal; ·a im
como os actos de demissão, e suspensão dos r spectivos empregados, segundo as causas marcadas pela
lei.
Estabelecido este principio, e vindo ao caso dos
empregados publicos da cidade da Bahia, não vejo
que haja necessidade da assembléa decretar, ou
fazer ~lir~it~ nov~ ~o dito r~sp oi~o_; prim eiro porque
esse direito mdusma uma d1spos1çao retroactiva, que
é contraria aos principios da jumprudencia nomotetica propria de um povo livre: segundo porque
se encontraria talvez na applicação delle as regras
da justiça; quando aliás deixando-se ao poder executivo a acção livre que lhe compete de demittir dos
empregos ás pessoas suspeitas segundo entender,
se preenche o fim de satisfazer ao andamento da
Ccesar, scepe vincitur (iscus, CUJUS nunquann mala causa publica pela cooperação dos agentes secuncausa est, nisi sub bono Príncipe.
darias da sua administração, sem que para isso se
Como não houvesse quem pedisse a palavra, per- ultrapassem os limites do justo.
cc
cc
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Eu oncaro o objecto pelo lado de mera prevenção
a resp ito do futuro; pois no que toca ao preteri to
ou não sei extremar bem pelos factos os sentimentos das pessoas : e não me animaria nunca a increpar um empregado publico só pelo simples facto de
ficar no sorvico da cidade no tempo do governo
oppressor, ntm menos de acceitar-lhe nomeação.
Esses procedimonlos equívocos podião nascer do
mui diversas causa , em que nem levemente influi se a desafeição á causa da indopendencia.
O homem obra quasi sempre segundo as cicumslancias que de mais perto o impellem : e o partido
da escolha nem sempre é o da vontade livre.
Por que ju tificado motivo pois decretará ora a
a sem bléa, que se demitão todos os empregados publicas que Corão nomeados alli pelo governo -op pres or?
Eu não o vejo: o serviço em regra é feito á causa
publica da sociedade a que pertence o empregado;
e não á pessoa do que i:;overna.
O merito, ou demento pois do sugeito para continuar, ou ser despedido do emprego que occupa
fiqu e ao conhecimento e livre e colha do.poder executivo; o ministerio deve tambem como nós acautelar no exercicio da administração publica, que lhe
incumbe, a applicação no serviço de sugeito que mal
a merecem: obre elle portanto como for justo; e não
demos com as nossas leis occasião a justas queixa ,
tanto do governo, como dos empregados. Eis aqui
a minha emenda.
cc Voto pela suppressão do artigo. - O deputado,
Fmnça» ..- Foi apoiada.
O n. GALVÃO mandou á mesa a eg uinte
«
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« Ficão inhabeis pift'a servir cargo algum no im-
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perio do Bra il aquellos empregado que exercerão
as uas nomeacões, ou eílas dimanassem do governo
de Portugal irrÍmediatamente, ou de eus delegados
11a Bahia depois da in.auguraçào cio Sr. D. Pedro I
ao Throno do Dra sil.-Galvâo» .-Foi apoiada.
O n. CAn 'EJRO- r. pre idente, t m-se dito que
ó preci o esquecer o pas ado, e lançar bal amo nas
rerida abertas pela guerra ci l'il. Convenho de muito
boamente ne t principio, e posto eu eja tambem
nma da grandes ,;ctima da funesta perturbações
da minha provincia 1 não ei respirar vingança : conheço quanto é fac1l que o erro ou a violencia da
paixões nos cegue e precipite no meio da commoções políticas, e nada apeteço tanto como ver já restabelecida a harmonia e perfeita concordia entre os
animos des idenles.
Ha porém um outro principio, que é preci o conciliar com aquell'3 primeiro, é o principio da segu rança e propria conservação-serva te ipsum, nemo
tenetur se ipsum tradere.
As Côrtes de Lisboa, tirando finalmente a ma cara
havião mostrado em toda a evidencia o systema de
machiavoli mo e oppressão com que prelendião recolonisar o Brasil, o oncherào a cidade da Ilahia de
batalhões armados; não obstante isso algun s habitantes d'aquella provincia, em vez de deplorar em
silencio os males da patria natural ou adoptiva,
quando abertamente a não pudessem defender, o que
à muitos foi forçoso, pelo contrario, 011 illudidos
pela magica sympalhia de algumas maximas abstratas com que os novos legisladores encobriâo seus
fins sinistros, ou osperan9ados ~m premi.os e remunerações das côrtes, fizerao muito ostensiva e escan-

dalosamento causa commum com as tropas po1· elJas
enviadas, e não duvidarão aggravar a calamidade dopaiz que os vira nascer, ou que os alimentara e
enriquecera. Taes homens, a serem conservados em
empregos , e mui to mais nos de alguma importancia,
não podem deixar de inspirar muita desconfiança,
e de excitar a mais viva indignação nos bons cidadãos que tem arriscado ma tranquilidade, seus haveres, e a mesma vida pela causa da inclependencia
do imperio.
Qual será porém o meio de conhecer aquelles inimigos declarados, e separai-os dos outros pelos
quaes a razão a justiça, e a equidade reclamão toda
a tolerancia e indulgencia?
Será preciso que se recorra aos odiosos procedimentos do devassas, ou arbitrarias listas de proscripcão?
Dê orce nenhuma: longe de mim a idéa de propôr emelhantes horrores, que abrindo uma porta
franca á injustiça, e vinganças, removerião para
época muito distante toda a esperança de reconciliacão.
'Í'odavia occorre-me um expediente, que eu julgo
Ler o criterio de perfeita evidencia, e que não podendo deixar de parecer moderado pelo pequeno
numero de indil1 iduos á que é applicavel, conciliará
quanto é possirnl em negocio Lão melindroso, a
segurança e conservação da provincia com o justo
desejo da concordia e esquecimento dos aggravos
passados. Portanto proponho a seguinte
«
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« Todos o empregados publicas da província da
Bahia que farão nomeado ou pelo gornrno do rei no
de Portugal d!3lJOÍ que a província proclamou o
S,r. D. Pedro r e a sagrada causa da independencia,
ou pelo general llfadeira, e governos subsequentes
á d1ssoluçào do governo civil da capital da província
ficào dernittidos, e se declarão inhabei para servir
emprego algum publico durante a presente luta da
no sa inuependencia.-Francisco Carneiro. ii- l'ião
foi apoiada.
Entrárão então na sala os Sr . Ferreira Franca,
o Paula e l\Iello, e tomarão os seus assentos.
·
O n. llIACIEL D.\ Co TA: r. presidente, a
primeira cousa que sobresaltou o meu coração logo
que tiYe ainda na Europa a noticia da installaçào
desta a.sembléa, foi o receio de que ella, não tracando a csphera d ntro da qual fossem irremissivel1nente circumscriptos seus trabalhos, cahisse nos
tropeços e embaraços cm que cahirão as Cortes de
),lortugal, o farão causa original de sua pérda.
O furor de logi lar arrastou-as a mecher em todas
as instituicõe ; abolirão umas, allerarão essencialmente outras, s m substituírem cousa capaz de
promover o andamento da administração publica.
O resultado foi o que se devia e perar: em pouco
tempo ninguom e entendia; não npparecerâo os
fructos ancio. amente desejados pela nação, o de contentamento foi geral, e o edificio f~i á t rra.
De to . obresallo fiquei eu desabafado quando
prestei o j11ra111ento cio estilo ao entrar nesta a sembléa, porque nelle vi cifrado o methodo de seus .u·~
balhos d um modo que faz honra a quem o red1g10
e ú a sem bi éa que o approvou. Organisar a co ns~i
tuiçllo política do imperio, e fazer as reformas md1spensuveis e urgentes tal é a tarefa que se nos prescrevo.
He indispensaYel, Sr. presidente, não exorbitar
11
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deste circulo sob pena de nos precipilal'mos no
mesmo abysmo em que cahirão as Ccll'tes de PortuaaJ.
As instituições sociaes jogão todas umas com outras; e leis e providencias destacadas não podem
ter harmonia. E' preciso, Sr. presidente, definir
e marcar bem a força da palavra urgencia quo vem
no juramento.
Não chamarei urgente uma providcn ia que vil
fazer um bem maior ttm bem maior suppóe um
menor, e nós devea:o-nos contontar com e t e perando occa ião opportuna para obter aquell~. ~a
marei pro,·idenc1a urgente aquella que vai evitar
um grande mal, um mal de con equencia irr paravei ou de natureza a perturbarem o andamento
da nossa causa política. (O orador foi interrompido
por um r. deputado que di se que a a embléa já
tinha decidido que a materia do projecto era urg nte,
e que só podia fallar-se obre o 1° artigo, e o
orador dis e) : As minhas ob ervações forão gcrae ,
mas eu passo ao artigo. A respeito da sua materia
entendo: 1° q11e clla não é da competencia da as embiéa e \lerlence exclu }''ªmenteª.º ~mperador.
A a embica não governa e a me ma 1dea que lembrou o illustre preopinante que me precedeu, o
Sr. Franca; e a a s mbléa não deve invadir o
dominio do poder executivo de que e tá rern tido
o Imperador com toda a attribuiçõe que tinhão
seus predecessores que nos governarão até ua
acclamacão e elevacâo á dignidade de monarcha
Irn periai co nstitucional : 2. 0 Que além di so a
materia do projeclo é um fóco de de ordem, perturbacão e de lagrima para o infeliz povo da Bahia,
obr~ ·o qual tem pezado tão cruelmente calam idade
d · todo o genero ao passo que a assembléa deve
jlni.:ugar lagrimas e derramar um balsamo consolado;: sobre feridas tão profundas, e não aggrava-las
e ensanguenta-la .
Que de ordem. r. pre idente ! O empregado
publicos nomeado pelo chamado goYerno inlru;:o
erão já absolutamente demiltidos: os nomrados
pelo antigo legitimo governo uspen o : o ~mpr gados que servirão no Reconcavo occuparáõ o lugares dos suspensos até quH elles se justifiquem! ! !
Veja Sr. presidente, o que por aqui vai! E.o
peior é quererem que a assembléa proceda sem ma1
averiguação, averiguação que ó póde fazer o go Yerno ! Porém o que mai arduo parece é o g nero
de justificação a que o proj ecto obriga os su pen o
de seus empregos (um dos Srs. ecretario · interrompeu novamente o orador dizendo que a maleria
de que tratava pertencia ao artigo segundo, e que
esse não fazia ainda objeclo de discussão. O orador
não quiz continuar) .
O Sn. l\foNTESUMA : - Em um longo discurso diriaido a justificar os motivos em que fund ara a
p~opo ta do projecto, e a refutar os argumentos do
Sr. '.\Jaciel da Costa, pretendeu su tentar que o
mesmo illustre deputado avançara, no que expo zera propos~ões anarchicas e ubversivas. (E' o
que ' em summa se póde colligir do que escreveu o
tachigrapho Po sidonio ).
O n. 1\1..1.cIEL DA Cosn: - Sr. presidente, não
pediria segun~a .v~z a palavra.se fosse atacado em
defeito de rac1oc1mo, persuadido como estou que
cada um tem sua logica que repula melhor que a
dos outros, e que sobre os mais claros objectos cada
um vai para seu lado, e as questões podem ser. intermina veis. Levanto-me sómente para repeliu· a

ei.:pressão de principio anarchico qu empregou o
illu tre preo pinante.
e a minha propo ição ó anarchica, protesto que
é por orro de entendimento e não da vontade: sou
incapaz de professar e menos de proclamar, com conhecimento de cau a, princípios anarchicos. Ma
na rea lidade nr10 v jo quo minha propo ição tenha
a qualidade do anarchica. Não e tiYe no füa il nes a
epocha ~a . ua revolu .ão, quando o povo ju ti imamente md1gnado ro nlra a medidas da Cllrt d·
Porlu~al , 011 antes d
nm punhado de .la obi no ·
perdiao que a infe tavão, proclamou ua lndependencia a clamou eu !mperadqr con titucional
ao r. D. Pedro de AI antara, então principe r
gcnto, e niio sei a ondiçõe qu se aju tarflo. Não
ei que se marcas cm a barreiras dentro das quae
elle devia continuar a gov rna1·-no . O que vejo é
que ua l\fag tade me mo nos onvoca e nos propõe a organi ação de 11ma con tituição politica,
que regulo para o íuluro adi tribuiçào jogo dos
podere · mage tatico · ou oberano .
Que indica isto
não que elle governa hoje,
como govornarão eu prede
or s, até que a
con. litui~ão futura de igne a nova forma? Onde r tá
aqui a profi ão o proclamação da anarchia? Uma
prova temo bem reconte do que o governo não teve
nova direcção, nem o lhe prc crr1· rão nova
fórma , e é a que tão que ' excitou e decidio obre
er ou não permittida a ua lage lad a an ção
nas leis admini traliva que a as embléa for fazendo.
E em fim nós não orno uma nação que e con titue a primei ra vez; r ram já um povo r,om lei r
go1·erno: nada mai fizemos do que declarar qu
no. eparavamo dor ino de Portugal, e elevar ao
throno particular do Bra il ~ herdriro de toda a
monarchia. ~ e ta elevação fiCOlt 11a~\Tage tado inve tido do podr r ~oh rauo para gowrnar-no como
no governaYa até então, ah·o a ua ilar- o iÍ mudan ~a qu o porn mo trou quo d
java, mudança
que e marrarião na ron lituição poliLica qno .eu
r rc en lante iao fazer.
ilo f z poi o povo brazileiro o quo ílz~ rão o
Jacobino cm Portugal, qu d clararão o nhor D.
João VI de pojado da rea leza para legi lar me governarem ellcs ós, quando e virào mbaraçado
com a ua i~opinad~_ pre e~1çanaqueller?ino,apena ,
( porque nao pod1ao m:n ) on t1tu1rào ex cutor
uas ord n , m n nhum arbiLrio no
e purio da
andamento do governo, o que foi em grande parte
rausa das de ordens que rccre c rão o excitarão um
de contentamento g ral.
Felizmente não procedeu as im o po1ro brazilciro
e ua. ~fage tado Imperial tem gol' rnado e con~
tinúa a governar no mesmo pé em que s achava até
que a assembléa marqu por leis fundamentaos a
regras de conducta que os monarcha bra ileiro
de,•em seguir. Xão vejo onde tá aqui anar hia.
O R. ARAUJO V1A:'INA Lambem produzio differentes argumentos para provar que não se podia
admfüir que installada a a semb léa ua l\1agesLade
continuasse a legi lar ; e reprovou o foliar o nobro
preopinante de predece sores do Imperador quando
na qualidade de monarcha do Brasil considerado
este como nação separada e independente, não se
conhecia nenhum que o precedesse.
O S~l. MACIEL D.l C!J TA. : -Não re pondo á segunda
reflexao por~ue o nao merece, e está ro pondido no
corpo do discurso; respondo ómente á primeira
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que muito de proposito, e bem em guarda sobre _Em co nvul~ões politicas, os r:aracteres dos homens
minha palavras, não foliei em legislar, e só fallei nao se ma.n~fes~ão, prevalece a dissimulação, e
em governar, porqu disso é que se trata, isto é, poucos asp1r_ao a palma do martyrio, ainda os mede querer o projeclo que a assembléa se ingi~a .em lhores wiadaos estremecem ã vista do violento a
mataria propria do governo quando se deve hm1lar maior virtude desfallece, quando se diz,- aqui e~tá
ás atlribuiçõos legislativa .
o atormentador- ( ecce torlor adest ). Somos ca0 11. 1LVA 11 BOA : -Sr. presidente, o deputado tholicos, e não pareça estranho deste lugar lembrar
qu propoz e te projecto é de exaltado patriotismo, º·exemplo de S. Pedro, que não deixou de ser prino uma uas victimas da perseguição do invasor ./U(J;- c1pe dos apostoles, bem que antes, ostentando amor
deira, por i so .não é d ~ a~m.irar, que dorid_o das e valor ao d_ivin.o me tre, depois o negou repetidas
de·"racns da patna, tanto insisti se cm um prOJecto, vezes no pengo 1mminente, não re tando-lhe senão
queº e1Ítendcu de ju ·tiça, neces. idade, o política. o arre~endimento, .e amargo pranto- fle vil ama1·e.
!\la , attenla as razõc expandidas por varies
O dllo decreto amda agora será o mais, audavel
mem bro desta a s 11bléa, o informação de alguns bal~amo par.a confortar lodos os espiritos, e proda deputaçào daquella provincia, não P.º o convir duzir a de eJada unnnime união na cansa do Bra il. .
na ua opi nião, bem qu muito o respeite, por me Tem- e dito que os amante da causa do Brasil deparocor o xpcdiontc quo indica, incon litucional, vião, em prova de sua adherencia, refugiarem-se
de nece sario, e incompativ 1 com o genero o y - no lteconcavo.
!\Ia como era Uo po sim! á lodo os cidadãos
lema do lmpcrador, contra a politica prudencial, e
e maiorm ente aos empregados, vendo a circumval~
contra a boa razão nas acluae circumstancias.
O objecto ; da prerogalira do poder oxe1.:ulil'o, lação d~ cidade por mar.e terra, e tanto perigos e
yi ·to que, orno a {onle da honra nos governos d1spend10 dos que se retirarão?
con titucionar , t mo dir ito de prover ou demi ttir
Entre nós tal difficuldade é extrema, tendo o
o em pregado publicas. Emquanlo na con liluição chefe da familia numerosos domesticas, e até as
e p •rada não e legislar sobre te re peito, e tá que chamamo crias, q11~ se não podião âbandonar,
e111 vigor a ordenação do reino liv. 1° til. 99, que nem prornr. em duvida algun do empre,,ados
d clara, que o l ntperante tem direito d remover o . mai affectos á causa não sahirão por b e~ pudo offirio ao que o ervem, cm dar sati fação, bltco . afim d.e não desam;iararem os seus postos; o
nem indcmnisação, _porque á vezes o providos q~e dana mais occasiõe as ,·iolencias dos inimigos,
não corrPspondem a confiança do governo; e por nao tendo. quem defend.es e, de algum modo, a
i ·o e in ore nas carta de m rcêa clausula- cau a publica, para não irem aos exn·emos.
Emquanto cu não mandar o contrario, - bem 1. O ex~edie nte da justificaçõe indicada~ '10 proqur , por via de regra, i · o e não efTcctua , sem Jecto, nao póde er o criterio da 1•erdade, e só
erro de oficio, _julgado em j uizo. c.ompet nte. .
erv1rá p_ara trafico ~e j~1:am e ntos judiciaes, que é
.\ gora, depo1 , do ch1sma ClV1l, cumpre deixar bem sabi do terem a rnut1hdade de corrogata teslie_ a regalia inteiramente ao Imperador, t ndo- e monia, á que qua_i todos se prestão á titulo de
na ua aberloria, e bondad , int ira confidencia, be111 {a::.er. "erá obvio e facil o conloio com os cume de que fará a es resp ito a · di criminaçõe con- piices, oju ti ficante, eas te temunhas, recip rocando
renientc rrintegrando, mant ·ndo, ou provendo aos ntrc si cu bon ollicio . E' desaecessario accudigno , ex ·luindo o indi gno com toda a ju liça e mular mai razõe. , não sendo conforme á boa razão
cquidad., com prévias inf rmações do governo u ar de evero scrutinio sobre opiniões polocal.
.
lítica , ..Praticas irr~g ulares n~ mudança de y E' al m d1 o prudent , qu a a embléa nem tema cml, onde mm ta gente e implicada m culpa
faça leis bro o pn_ · ado, n m e ex ponha á coa- e ca.da partido a imputa ao outro. umpre antes
srq uencia do de ·cont nlam nto, que resullarião, egu1r a regra da ã juri prudencia, de não punir
o Lo ma econhccim nl_? de particularidade odio_a , gerae ofTen as-quidquidmult~speccalur, in·ultum .
quand todo_ o Bra !l . lha para ell~, c~mo a anO n. Co TÃ fünnos: - Eu julgo r. presidente
o~n da alvaçao bra. 1~ .ira, na l ~g1 laçao obre que a as emblP.a e tá dividida sobre a' utilidade de te
ObJrcto futuro da Íl l1c1dade p_ubl_1c51. a~a poder projecto; e a maior parte parece regeita-lo ah olu·a rru~ue com ~ p zo d ua attribu1çoc . E de 11e- lamente; por i o achava para não gastarmos inultice. ano o proJ ecto, poni:ue..consta, que o re. tabe- mente o tempo, que seria conveniente que v. Ex.
~ec1d~ gove_rn da Bahia Ja dera C?nta obre este propoze e ao congresso e deve continuar a dis1dent1co objecto ao governo lmpenal, e portanto, cus ão.
.
de erto modo, está (como se diz n fõro ) preventa
ci juri diccào, para so pcrar todo o bem pratiO n. _FRANÇA : - O que len:bra o 11Iu tre preopicavcl pela mão do me mo governo.
. .
nan~e ?ªº ·te_m I.ugar qorqu~ e contra.º regimento;
Não ó o governo local, ma lambem a op1mão na2 d1 cus aod1. cute: e artigo porart1go, se alguns
publi a, por notorio e doei ivo factos, marcará o senhores tem d1 corndo em geral sobre o projecto,
inimigo mai encarniçados e influentes, qu prr- t m foliado fó'.a da. ordem.
.
maucc rão, para serem retirados, ou vigiados; bom . Julgou- e di cut1d~ a mat na, e pas~u-se ao arqu seja de pr sumir, que os mai crimino o fu- ligo 2• do the~r egumte: .
« Arllg~ 2.• fodo os ~nt~go~ ~mpregado~ p~blico
girào com o ,!ladeira. Diver o expediente faria o
r mcdio peior que o_mal. u.a Mag tade Imperial, ~ue na c1dad~ da Bahia J~rarao a const~tmção de
depois da acclamaçao do tllulo de dcfen or per- l _orlugal, e amda se a_chavao dentro. d.a ~idade Ires
petuo do B~·asil, promulgou ~ decreto .de .-i!.!!!.· d~as antes
~vacuaçf!O das tropas 1mm1gas, e ~n
ni tia que e uma conseq uencra de eu direito de tia?a do exe1c~to. pac1fi~ador do Reconcavo, emagraciar, ~ ainda t'm jurisprudoi:icia! as graça. dos tenor da ~rovmc1a, ficao. su.spenso sem venciprincipes ao naturalmente amplia veis: e depois da mento de otdenado, até se JUSt1Jlcarem ».
recup ração da Bahia, aquel\a graça convém ser
O n. RoonIGuEs DE CARVALHO sustentou com dilferentes razões que não podia passar o artigo, porque
xtonsil'a com epicheia.
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, e ra injustissimo que se tomasse como crime o juramento da constituição de Portugal prestado pelos
empregados publicos. Todos jurárão (disse o illustre deputado ) e eu não jurei porque não estava
servindo nesse tempo, aliás fazia o mesmo que os
· outros llzerão.
Quantos homens desses que jurárão a co nstituicão fizerão sacrificios de dinheiro e derão os se us
escravos para a defeza da causa do Brasil? E só
porque jurárão hão de sahir dos seus empregos?
Como havião alguns delles deixar de o fazer ·1 Como
se podia evadir ao jur·amento um desembargador da
relacão ou outro empregado semelhante, havendo
ordém para jurar?
Portanto, Sr. presidente, não posso admiLtir o
artigo na fórma que está redigido, e só julgo que
esta disposição pódo ter lugar a respeito ~aguelles
empregados que por factos se mostrárão rnrn11gos
do Brasil.
O mesmo Sr. deputado offereceu ao artigo uma
emenda, mas reco nhecendo logo que se achava
comprehendida na que tmha feito na 1ª discussào o
Sr. Ferreira de Araujo, immediatamente a recolheu.
O SR . FRANÇA : - O seg undo artigo do projecto
impõe uma pena sobre um facto preterito, e um
facto que foi consequencia de um dever. Estabelece
que os antigos empregados publico da cidade da
Bahia, que jurarão a constituição de Portugal, e
ainda se achavão dentro da cidade tres dias ante
da evacuação das tropas inimigas e entrada do
exercito pacificador, ficão susp ensos sem venci mento de ordenado até se justificarem. A doutrina
seria talvez boa para se proclamar em tempo opportuno aos habitantes daquella cidade, mas não tem
ora nenhum lugar para della se fazer uma lei.
O jurame nto da constituição de Portugal e a
permanencia dos em pregados publicos dentro da
cidade no exe rcicio dos seus cargos, são actos de
sua natureza innocentes ; ainda que talv z se rvissem indirectamente á causa con traria da nossa
independencia. Eu não sei fazer crimes de opiniõ
políticas em tempo de revoluções, onde os actos da
vontade recebem a sua moralidade dos acontecimentos futuros. _1ada ha mais barbaro e iníquo do
, que pretender que o miseravel cidadão no meio das
oscillações dos partidos de uma revolução politica
faca virtude de acertar com aquelle que ha de
, ve.ncer e dominar.
Os empregados da Bahia emquanto jurárão a
constituição de Portugal e permanecerão constan tes no exercicio dos seus cargos, não fizerão mais
do que desem penhar os deveres do antigo pacto
social, seguindo a voz do governo oppressor que
lhes tirava o arbit.rio de adherirem ao partido da
justa revolução que nos separava de Portugal. Não
duvido que muitos de coracão se voltassem á causa
contraria, mas .nem dahi lhes assaco culpa de que
julgue se devão justificar.
Deyois de •~ma luta política como a nossa, pede
a prudencia que se premeiem as acções dos briosos
vencedores e se esqueção as dos veiicidos. Assim
se acalmão as paixões agitadas e fa cilmente voHão
todos ao remanso da paz e á unidade da acção pelo
imperio da lei. Mando por isso á mesa a seg uinte
emenda:
e< Voto pela suppressão do art. 2. 0 -O deputado,
França. » - Foi apoiada.
(Fallárão tambem os Srs. Carneiro da Cunha,

i\Iontezuma, Costa Barros, mas não se ente ndeu o
ta chigra pho Silva.)
Julgando-se a materia discutida , declarou o
Sr. presidente que não se. passava ao art. 3° por
estar chegada a hora destm ada para as indicações.
O SR. J\foNrnsum :- r. presidente, não é esta a
primeira vez que tenho mostrado nesta assembléa
quaes são os meus principios e intencões sobre a
con ervação de harmonia e intelli genéia e ntre os
d.o u gra nd es poderns político , legislativo e ex cut1vo ; e agora não posso deixar de patentear o
prazer que se apos ou do meu co ração no momento
em que liª· pr?cl11:mação. do ua Magestade, que se
acaba de d1 tnbu1r aqm, sobre o procedimento da
tropa de Porto-Alegre relativamente ao velo-absoluto, qu e clla assentou que de\'ia marcar sem íazer
ca o dos poderes ql.le a nação nos delegou para
formarmos~ con tituição politira do Imperio, onde
se ha de designar aquella attribuição.
Sr. preside~te, o modo porque ua l\fag stadc se
exp ressa é digno de um coracão verdadeiram ente
consti tucio nal, e sou de voto· que es ta asscmhléa
dê alg uma demo nst1·acão de agrado; não é porque
antes disto nós não· estive somo certos da sua
constitucionalidade, ma parece-m justo que nesle
congresso se aplauda a publicação de principios
tão v~rdade!ros e que tanto cumpre espalhar, e que
se veja ass im que nós vamo d mãos dada com
o poder executivo. Eu tenho sobre e le objecto
para offerecer á considcracão da as embléa a seguinte
•
e< l:'<DI CAÇÃO
Proponho qu e se lêa a proclamação de ua
o Imperador aos brasileiros, entregue
hoje aos rs. deputados, e que no fim da leitura se
dêm vivas á Sua i\Iagestade o Imperador e á uas
intenções co nstitucionaes. - O deputado, Alonlesuma. )>
O n. FnANÇA: -Opponho-me, r. pr idcnte á
indicação do illu lre preopinan te. Não ha n~da
para mim trio indecoroso como que o reprc en tantes de uma nação, entre o quae deve reinar a
calma da paixõ s e sobre .ahir a virtude da pru- 1
dencia, e levantem a dar viva com o enthu ia mo
de meninos de escola. O modo porqu e ta a em ~léa deve significar o eu prazer em qualquer conJUn?tura,. t m outra n orma. Além de que não vejo
aqui motivo de atten~ão.
O governo cump riu com o que devia, proclamando aos povos segundo lhe fõra recommendado
por esta assem biéa=. isto fez, e agora da imprensa
nos vem e.orno propma o exemplar da proclamação.
Nada de smg ular e extraordin ario nisso de cubro
que nos enthusia me.
_O Sn. Moi'iTESU.llA: - Quando fiz esta indicação,
nao suppuz que me assemeUlava a m ninos de escola, como disse o Sr. França, a quem pretendo
r esponder.
Eu ainda .não linha visto da parte de ua ~fa
gestade escnpto a gum em que tão claram ente
e(CPe ndesse ~s S!-ias idéas e princípios verdadeiramente const1tl1cionaes, accrescendo o mostrar zelosamente o seu desco ntentamenLo pela deliberação
da tropa de Porto-Alegre; e portanto considerando
quan.to precisamos de. força moral, e que es ta só se
adquire pela harmoma dos poderes, lembrei-me
que seria util manifestar o nosso prazer por uma
tal proclamação, e mostrar assim publicamente a
e<
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harmonia que reina entre a assembléa e o poder
executivo. Não sei que nisto nos pareçamos com
rapazes de escola.
O SR. RODRIGUES DE CARVALHO :-A leitura desta
proclamação não me deu idéas novas; achei o que
já sabia, o que Sua Magestade tem proclamado por
muitas vezes. Eu nunca duvidei que Sua Magestade fosse constitucional, e creio firmemente que a
maior parte dos brasileiros estão persuadidos disto
mesmo, sem ser necessario para isso que lessem
esta proclamação.
Quanto ao que disse um nobre deputado que Sua
.t\lagestade não fez mais do que aquillo que a asembléa tinha resolvido, digo que não é assim,
porque a assembléa não resolveu que o governo
proclama se aos povos, limitou-se á província de
S. Pedro e nada mais.
Todavia sou lambem de opinião que se não dêm
os vivas ; nada ha de novo na declaração destes
principiós; todos nós conhecemos que Sua Magestade os professa.
O SR. CARNEIRO DA CuNHA: - Como o nobre deputado requereu que se lesse a proclamação, julgo
que deve decidir-se se tem lugar a leitura.
O SR. FRANCA: - O melhor é cada um lêl-a na
sua casa para se fazer juízo della.
O SR. PRESIDENTE propoz á votação a indicação e
foi regeitada.
O SR. SouzA E 1\1.ELLO pediu a palavm e olfereceu
a seguinte
« rnDICAÇÃO
« Proponho que se lêa e se declare vi ta com
muito especial agrado a proclamacão de Sua Magestade o Imperador hoje appareci'da, que desapprova com pnncipios de harmonia as ingerencias
das camara do norte e da tropa de Porto-Alegre
sobre as dclibcracões desta assembléa. ou.::a
Mello. » - Foi rcgeitada.
O R. ECRETARIO FnANÇA pediu a palavra para
Jêr o seguinte oficio do ministro dos negocios da
guerra:
« lllm. e Exm. Sr. - Levei á presença de ua
Magestade o Imperador o seu oficio de 24 do mez
de Julho acompanhado da cópia do requerimento de
José ]\faria Ribeiro Pae , soldado do 1° regimento
de infantaria de milicias, em que se queixa da demora da ultima sentença do processo, que se lhe
formou ; e o mesmo senhor manda que eu responda
a V. Ex., para ser presente á as~embl é a geral
constituinte e legislativa do imp~rio do Brasil, que
no dia 21 do mesmo mez, tinha sido confirmada a
sentença ~na! que absolveu aquelle réo.
« O governo querendo promover a prompta expédiç~o dos processos, e ~onhecendo qu.e para esse
fim nao bastava um auditor, nomeou-lhe um ajudante, e não sendo ainda sufficiente, autorisou a
nomeação dos capitães dos corpos para o serviço
de auditor,, nos casos pouco complicados e que
menos exigissem conhecimen tos juridicos.
« Como não baste ainda vai o governo nomear
outro ajudante do auditor interinamente; digo interinamente por ser de esperar que brevemente
acabe a grande affiuencia de processos que tem
havido, sendo isto causado pelas circum tancias
politicas em que se tem visto o imperio, as quaes
tem posto o governo na necessidade de mandar
processar a uns por accusações produzidas e con-
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ceder o processo a outros que tem desejado mostrar
illibada a sua conducta.
e< A não ser esta circumstancia· extraordinaria
o governo não vê motivo de processos accumulado~
senã? por motivos de deserção. As fortes penas
fulmmadas contra este crime pelo regulamento de
17_6?, parecerão desproporci1Jnadas, e ellas forão
mlt1gadas pelas novas ordenações de 9 de Abril de
1805; assim mesmo continuarão as desercões de
maneira que o governo só vê o remedio em duas
medidas: a primeira que é geral, na instruccão
p~blica, que t_or.~e os homens menos propensos· ao
cnme ~ a opmiao pub!Jca mais severa, para não
consent1r um desertor em qualquer parte que appareça; e a segunda é particular, isto é, dar ao soldado o maior soldo possivel á vista do estado de
finanças da nação, para que a vida do soldado seja
procurada por voluntarios e gente de melhor educação! e para que assim possa ser mantida com a
sevendade necessaria a disciplina nos corpos.
cc Deus gua!de a V. Ex.- Paço, em '7 de Agosto
de 1823.-Joao Vieirn de Carvalho. - Sr. José Ricardo da Costa Aguiar. n - Ficou a assembléa inteirada.
O Srr. I1GUEL CAL.lION: - Sr. presidente, tenho
que olferecer á con~ideracão desta assembléa um
proj ecto de lei; a sua materia está dentro da esphera das nossas atlribuições, porque se trata de
uma r.eforma urgente. Eu apresento a idéa, e a sabedona do congresso a desenvolverá.
cc PllOJECTO DE LEI
e< A assembléa geral constituinte e legislaiiva do
imperio do Brasil decreta:
e< 1. ° Ficão extinctas as mesas de inspecção de
assucar, tabaco e algodão, e por consequencia revogadas todas as leis e regulamentos ora existentes
sobre taes mesas.
e< 2. 0 O lavrador é responsavel ao primeiro comp_rador pela qualidade especifica e dolo que se venficar no fabnco e beneficio do producto da sua
lavour~ ; e bem a~sim pelos ferros e marcas de que
se servir para designar corno seu o genero vendido.
e< 3. 0 Todas as questões que se suscitarem sobre
c_sta resp?ns~bilidadc serão ventiladas ante as justiças ordmanas de cada uma praça de commercio,
para as quaes devolver-se-ha provisoriamente a
parte ~e jurisdicção contenciosa que competia ás
sobreditas mesas.
« Paço da assem biéa, 6 dé Agosto de 1823. - O
deputado, illiguel Calmon du Pin e Almeida. )) Ficou para segunda leitura.
O Sn. TEIXEIRA DE Gouv:ü: - Sr. presidente, já
é passado bastante tempo desde a installacão desta
a e~b l éa e ainda não !LPPareeeu o prÓjecto de
onst1t.uicão. Os illustres membros da commissão
encarregáda de tão importante trabalho não podem
seguramente desempenhai-o com brevidade sendo
obrigados a assistir ás sessões ; o J.empo que lhe
resta é pouco e nada assim se adianta.
Como nós presentemente já somos bastantes,
julgo que sem inconveniente poderáõ ser dispensados os mesmos Srs. deputados de comparecer
nesta assembléa até que apresentem o projecto de
que estão incumbidos. A este fim o!fereco a seguinte
•
cc INDICAÇÃO
« Proponho sejão dispensados de vir ás sessões
12
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os illuslres membros da commissão de constituição
para que ultimem C01'11 mais brevidade o projecto
de constituição.
,, Paco da assembléa, 8 de Agosto de 1823. Te-ixeirâ de Gonvêa.. »
O SR. FRANÇA: - Creio que a indicação não tem
lucrar; a assembiéa bem conhece quanto é util a
ap~e~entação do proj ecLo, mas nós não tem_os_ a~
toridade de dispensar membro algum de ass1st1 r as
sessões da assembléa.
O SR. ARAUJO LmA: - Eu já declaro que não
aceito o favor da di pen a.
O SR. l\'[o ·rnsuMA : - Eu acho que o melhor 6
deixar isto ao cuidado da illustre commis ão. Elia
conhece a importancia de apresentar ao füasi\ a Si.!-a
lei fundam ental, e não ha de descuidar-se ; creio
que nada mais é preciso.
O SR. PRESIDEXTE propoz á assembléa a indicação e foi regeitada.
O SR. SEcnETAIUO FRANCAleu o parecer adiado da
commissão de constituicão sobre o requerimento de
Marcos Thomaz de Oli)•eira, que fôra apresentado
na sessão de 5 do corrente.
Depois de curto debate, por ter dado a hora, nornmente ficou adiado.
.
O SR. PRESIDENTE assignou para a ordem do dia :
1°, o projecto sobre os empregados publicos da
Bahia; 2°, regim ento da assembléa.
Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde.- Afa ·
noel José de Sou-za França, secretario.
Sessão em 9 de Agosto de t 823

PRESIDENCIA DO sn. BISPO CAPELLÃO-MÓR
Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã, frz-se a chamada, e acharão-se presentes 63,
faltando com causa participada os Srs , Rocha Franco, Rodrigues Velloso, Pereira da Cunha, i\lartins
Bastos, Araujo Gondim , Gama, Ferreüa Barreto,
Andrada e Silva, Dias, Cruz Gouvêa, Furtado de
:Mendouca, Velloso Soares, Ribeiro de Andrada e
Oliveira l\faciel.
O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e
lida a acta da antecedente foi approvada.
O SR. SECRETARIO CosTA AcmAn leu o seguinte
officio do ministro dos negocios do Imperio:
« Illm. e Exm. Sr.-Havendo S. M. o Imperador
mandado expedir na data de 30 de Julho proximo
passado as convenientes ordens á administração do
correio, para se evitar a violação do segredo das
_cartas, objecto recommendado pelo officio que V. Ex.
me dirigio em 29 do dito mez, me manda participa-lo
a V. Ex. para o fazer presente na assembléa geral
constituinte e legislativa deste Imperio do Brazil.
" Deus guarde a V. Ex . Paço, em 7 de Agosto de
1823.-José Joaquim Carneiro de Campos.- Sr. José
Ricardo da CO!lta Aguiar de Andrada. » - Ficou a
assembléa inteirada.
Leu depois uma part.icipação de molestia do Sr.
deputado Dias.- Ficou a assembléa igualmente inteirada.
Passou-se á ordem do dia, cuja 1ª parte era o proj ecto sobre qs empregados publicas da Bahia no 3°
artigo concebido nos seguintes termos :
<e Ait. 3. 0 A justificação versará : 1º se em sua
conducla mostrárão sempre por factos adhesão á

causa augusta da independencia do Brazil, e forma
monarchico representativa por ell adaptada e proclamada: 2. 0 Se houve coacção positiva no juramento
da constituição de Portugal : 3. 0 Se não se retirou
para o Reconcavo e intorior da provincia, ou para
outra qualquer parte do imperio não invadida pelo
inimigo por umajusLificada legitima impossibilidade physica ou moral. »
O n. CAnNEIIlO :-Sr. pro idente: Tenho ouvido fali ar no p_erigo dos t mpos presento , e na
precisão de não aggravar feridas; co nvenh o : ma
v jo por outi'ô 1ado, como já di se, que lambem é
u cessaria u tentar o prin ipio d.a defe a natural.
Nós es tamos ainda no princi pio da lide, sejamos
moderados porqu e o patrioti mo não autori a a ultrapassar as raias da razão ; mas não nos entreguemos nas mãos dos principaes e mais activos chefes
do partido contrario.
Eu nào serei nunca de parecer que a ad ministração publica da província lhos seja confi ada, e desejára que se de sem providencias a este respeito.
Conheço que o governo póde tomar algu mas medidas, mas julgo que são todavia neces arias algumas providencias legislativa , e por isso olTereço
esta emenda ao art. 3°.
« Todas as pessoas qu e acceitárão empregos na
província da Bahia por nomeação do governo do
reino de Portugal e Algarves desde a acclamacão
do Sr. D. Ped ro I declaração da no sa ind epên dencia, ou do general Madeira e da juntas do
governo e fazenda debaixo de na Yiolenta in flu encia desde a época em que o me mo general
assumio a si uma autoridade dictalorial até a
evacuação de suas tropas, são demitlidos de seus
empregos, e se declarão inhabeis para senir
quaesquer outros, durante a presente lula de
nossa independencia.j- Paço da assembi éa, 9 de
Agosto de 1823.-Francisco Carne iro. »
Esta emenda tem muita molhanca com a que
hontem apresenl ei ao art . 1°, mas uâo é a mesma .
Já então eu de approvei o procedim nto das devassas e de li ta arbitrarias, e agora não po so
lam bem approvar o plano das ju tificacõe olTerecidas nes te artigo ; taes jusLificacõcs se fazem sempr
com muita fa cilidade, e reduzindo- e a mero formularia, não se consegui1·á o fim a que no propom o .
Os que acceitarão nomeações de Porlugal depois
~a acclamação do r. D. ~Jcdro e declaração ria
mdependenc1a, e mm to mais os que as receberão
do general !\ladeira, ou da ephemeras juntas provisoria e de fazenda que com elle servirão nas ultimas convulsões da província, p.bortamenle most.rarão que preferião o partido das côrlesl e que estavão promptos a levar ao fim seus ne arios projectos de escravidão do Brasil.
O governo do reino debaixo da violencia das côrtes, e l\ladeira com os seus collegas, em circumstancias de aperto não procederão áquellas nomeações sem haverem as mais sérias e exactas informações sobre os individuas que escolhião. ·
Tomando por base estes factos teremos um criterio de toda a segurança para que se não introduzão no serviço publico os que Lem conlra si a
decidida opinião da provincia, e se previnão os
descontentamentos, sobre o que a assembléa deve
providenciar.
O Sn. PnESIDENTE propoz a emenda do Sr. Carneiro, e foi apoiada.
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O SR .. CARNEIRO DE CrnPos :-Sr. presidente:
O SR. ANDRADA MACHADO :- Parecia-me que esta
Quero u~1camente fazer uma explicação , sem entrar
emenda ficava melhor no 1° artigo.
O n. CAnNEmo : - Entendo que mesmo aqui na questao que se debate. O nobre.deputado parepóde ter lugar; todavia admitta-se em qualquer ceu dar a entender em uma parte do seu discurso
que não está bem certo se o governo procede de acoutrci se parecer mais conveniente.
cordo com ~sta assembléa, e para explicar isto é que 11
O n. CAnNElllO DA CuNHA :-Eu tinha votado me levantei.
por este artigo por roe parecer que estas provid enO governo Sr. presidente, tanto está de accordo
1
cias crão necessarias ; mas depois do que tenho com. esta as~embléa que tend~ a i,unta provisoria da J ,_),.v.
1
ou vi do a alguns dos Srs. deputados que tem illus- Bahia part;_c1n_ad9 que procedera a demissão dos emtrad o a matoria, mudei de opinião. O negocio é mui pregados conhecidos por inimigõs declarados da
complicado , e exi ge miudas info1mações ; nem sei causa do Brazil, e nomeados pelo Madeira ou pela
como a as embléa s ha de haver nelle com justiça; ultima junta do governo civil creada por ordens de
portanto vo to pela suppressão.
Portugal, e que se via embaraçada para substituiO n. ANDllADA MACHADO : - Eu tambem voto ção del~e s por não saber se daria a p ~ferencia aos
pela suppres ão do artigo ; mas é porque quero que for'.lo encarregados de commissões interinas na
servir-mo de outra bitola. A emenda do Sr. Car- Cachoeira, ou aos que estando servindo na cidade
neiro é muito boa, mas o seu lugar proprio, como se retirarão para o Reconcavo sem nota, respondeujá lembrei, é o art. 1° ; e além disso nas duas se-lhe que achando-se este negocio affecto á assemclasse indicadas na me ma emenda não são com- bléa por _meio de um projecto, devia esperar-se a
prc hcndidos os de ·pachados antes da proclamação &
11a dec1sao ; . e que entretanto cumpria proceder
da nossa ind epend ncia, e que depois mostrarão com t?da a c1rcumspecção e prudencia.
por facto decisivos serem inimigos da no sa regeCre10 que não é preciso mais para mostrar quo o
neração ; e julgo que estes não merecem ficar de governo está de accordo com a assembléa .
fóra.
Tambe!D direi qne não approvo outra proposição
Eu quero que se castiguem sómente actos deci- que ou v1 ao mesmo .1llustre deputado, isto é, que
sivos de hostllidades ; porque muita gente haverá mandassemos o negoc10 ao governo para não se crique ainda que não praticassem acções de patrio- minar pelo resultado este congresso.
tismo, não fo em inimigos da causa; nunca queSe o negocio pertence ao governo elle o decida ;
r erei que se applique a mesma regra aos inimigos
ao de co ntentes, e ao indiITerentes . (\\ão se ouvio mas se pertence á assembiéa não joguemos o jogo
do empurra. ~ ó s estamos aqui para deliberarmos
o resto.)
sobre as mate!l~? da nossa co ~p ete ncia, dedarando
O n. CARXEIRO : - Quand o propuz a minha as n?ssas opm10es si;m rece10 de juízos alheios ;
emenda só tive em vi ta salvar o principio da segu- eu digo sem!lre o que me dita a minha consciencia,
rança e evitar reacções ; jámais me occorrerão pla- e cumpro assim o meu dever. Portanto, torno adinos de castigos em que ou ço Iallar. Estes suppoem zer, decida o negocio quem o deve decidir mas
sempre mai ou menos proc ssos inquisitorios e nada de jogo de empurra .
'
outros v xame qu , coroo já disse, estou muito
O
Sn.
FRA~
ÇA
:-Engana-se
o
illustre
preopinante
longe de approvar : com aba offerecida na minha
emenda julgo salrn a tranquillidade, e conciliado emquanto suppõe que ha jogo no meti modo de
p e n ~ar, com que carreguemos sobre o governo
o intore se da justiça e quidade.
O 1t. F1uNc,1 :-Quando eu faltei ultimamente aqu1ll? que lhe não pertence : o contrario é que se
sobre esta matari a di e : qu e para e tes emprega- poderia talvez qualificar. de jogo, e jogo indevido;.
do erem remor ido por culpa que tive em com- porque eu estou conv e n.et~o de q~~ ao governo permettido, não ra mi t.r r faz r- e uma lei nova; por Lence. empregar, e destituir ad libitum os ofliciaes
que devem er julgados pelo dir ito preexistente á publicos dos seus empregos, tanto vitalícios
como temporaes; sem que se possa dizer, que niss~
culpa.
o já porém a sua r moção se deve considerar lhes commette injuria : o que é tanto assim que em
como uma medida politica, e não como pena de todas as provisões, e mesmo cartas chamadas de
delicto, ao go verno incumbe pratical-o; porque da propriedad~ de offi.ci~s, se costumão pôr clausulas á
sua attribuicão é tomar todas as providencias de este respeito concebidas nos seguintes termos : segurança pública, que lhe não são vedadas por di- ser virá por tanto tempo se eu antes não mandar
reito, como é a remoção dos agentes do poder exe- o c~n·trar io : _e hav endo eu por bem de lhe tirar o
cutivo. enhores, ou o governo vai de boa fé, como of[icio, lhe_ nao .responderá a fa::enda por cousa alsupponho, na cau a da nossa independencia, ou gwma.--:Nao vejo portanto que em o governo tirar
um offic~o a um empregado, de quem suspeita mal
não.
Se ellc quer que effeclivamcnte subsista o Impe- no serviço da causa da independeucia, não vejo
rio , e se resguarde a egurança publica das traições digo, que lhe _faça alguma injuria; pratica aquill~
de empregado su peito. , não necessita de lei nova que póde prat1car, e que, digamo-lo assim, estipupara os remover, omo, e quando lhe parecer ; e lou de praticar com o mesmo empreg&do por clause póde por ventura suppor-se que não vai de boa sula expressa no titulo do seu provimento.
fé, então do que serviráõ as leis que no caso hou- . A razão é clara; os ~pre gos publicos não consvermos de decretar? De cousa nenhuma: ou antes .!!!!l~m, nem devem .constil~\r· nunca patrimonio de
de algum mal á opinião que se deve ter da assem- wrt1culares, como Já abuz1vamente o forão: elles
bléa; porque não fallaráõ máos que interpretem pert~ncem á nação ; e o governo applica ao seu '
malignam ente os actos do nosso mais puro patrio- serviço os cidadãos que lhe parecem azados para
tismo ao dito res1cito , e que até nos chamem de- elles ; assim como os deve remover quando elles
magogos: Voto portanto que se deixe ao governo mostrão menos sufliciencia, do que aquella que a
obrar no caso ·egundo entender, em salvo do direito principio se lhes prezumio ; e prouvera á Deus que
assim sempre o fizesse, visto que com a clausula
existente.
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- emquanto bem servir- se lhe passão tambem os despoja-los desse direito de cidadão que os habiliprovimentos.
tava para o exercício de qualquer emprego, tratemos
Não é pois jo~o de empurra o q~e opino; é mar_i- de o declarar. Temos. obrigação ~ e . n~s guardarmos
dar á seu dono aquillo que nos nao pertence ; seja J).e empregados pubhcos nossos m1rmgos, que prabom ou máo o expediente, o governo que carregue ticárão aclos pelos quaes se conhece que nunca nos
com'ene .
derão a mão, que nunca nos ajudarão.
o Sn. CARNEmo DE CA~IP~s:-Chamei a isto_jogo , Taes sã,o os in~ica~os na emen.da do Sr. parneiro.
de empurra porque ouvi dizer-::- vá o negocio .ªº E qu~r_n e que na~ sabe na. Ilalua quaes s~o os q~e
governo para não darmos occas1ao a que os maos ~adeua .escolheu 1 Mas r. pr.es1den~e! nao qu.e10
nos chamem demarrogos-Quanto
á outra propo- ~1zer mais, porque tal vez eu seja um JUI~ suspeito,
0
sicão que acabou de enunciar o illustre preopinante 111c1tad~ pela lem ~ran ça do mal q~e fiz~rao á mmha
taÍnbem a não admitto . Ha olficios que o governo pro.vmc1a. Todavia a~guma prov1den c~a é necesnunca deve tirar, sem so mostrar que a pessoa que sana.···· · (O resto nao o ouv10 o tach1grapho.)
0 serve commetteu crime que o inhabilite de contiJulgou- e a materia discutida, e passou-se ao
nuar a exer ce-lo (Apoiado.)
. .
art. 4° concebido nestes termos.
Ha outros porém que póde .Lir~r a seu arbllno ;
<< Art. 4. 0 Estas justificaçõe · serão. feitas perante o
1al é, por exemplo, uma comm1ssao; della póde r~- magistrado que servir de intendente geral da policia,
mover a pessoa a quem a c9nfiou, ou porqu~ nao da qual poderá haver vista o cidadão que a pretenseja mais precisa,_ ou \)Or nao desempenhar a sua der co ntrariar. »
vontade; mas de1~ar livre ao governo ª faculd!1de
O Sn. ANDnADA MACHADO:- Este a1-tigo não pódc
d~ tirar todo e_ qualqu.er emyrego g:ua~ido. querra, passar como es tá. O intendente geral da policia não
na.o senhor; nao admitto ta dou.trma • haJ.ª sen - é juiz contencioso; e o a.elo é contencioso, é um
tenç!l que mostre a pessoa mhabll de contmuar ª perfeito processo . ão sei portanto como se dão no
servir; sem ella de modo nenhum.
_
projecto ao intendente attribuições que lh e são esTambem não quero dar tamanha ex_tensao ás tranhas · quando se tratassa destas justificaçõe não
clausulas das cartas; est~s clausulas sao post_'.ls podia isto ter lugar senão em juizo criminal da terra
l?ara declar~r que a p~opr!edade de um officio Il!1° onde se tivessem de dar. ( o resto não se entendeu
e uma propnedade ordman.a em que ha ªlivre dis- o tachigrapho Pedro AITonso.)
•
.
. . . _
.
posição da cousa, e o direito de heranç!1, ~orno se
O SI!.:_ M~N!ESUM~ ·.-AJunsd1cçao do .mtendente
entendia antes de abolido o chamado d!l'eito con suetudinario.
g~ral da pó11 c1a é c1v1l e cnmmal; e a.Ih se prepaDa que diz respeito a tirar-se o olficio e não haver rao os processos pa.ra se remetterem para o~de
direito a indemnisacão não se deduz que o governo compete. E.mquanto ~ 2• part~ do. arl1g_o, se e u d1 se
possa arbitrariamente tirar os officios a qu.e~ os que pode_ra haver vista d.a JUst1ficaçao. o ~1dadão
possue; isto refere-se ao caso de ser por utilidade que a qmzer ~on~rann:-, foi para destruir a 1_déa de
publica abolido 0 emprego, e não a poder o governo poderem .taes JUSt1flcaçoes serei:n filha s de am1sades,
destituir qualquer empregado sem processo, conser- po1?.,. mUitas vezes. lenho ou;1do que ellas tem o
var 0 olficio e da-lo a outrem.
pe:r.,o. de serem _f~1tas por dez ou doze pessoas que
'
o Justifican te allic1a para esse fim; ora para evi tar
. 9 ~R . MoNTESUMA :-Levanto-me para me oppor isto é que puz a segunda parte.
as 1deas do S~ . .fr!1nça ~elas quaes parec~ entender
Emfim, r. presidente, seg undo o plano em que
que os nossos 1mm~gos nao m~re~em cashgo algum, fundam en tei o projccto eu quiz não só lançar fóra
fundando-se em nao haver lei e.x1s~e~le para o caso dos em pregos os inimigos da nossa cau a, ma tamd~ que se trata . Pelos seus pnnc1p1os devem e\les bem chamar para elle os que se tiv essem mostrado
viver entre nó~, .gozar d~ todos os foros e pr~VIle- a favor da patria, e não tivessem servido á cau a de
gios em tra_nqmhdade, ate que a~hem occasiao de Portugal.
pôr em .pratica seu? nefandos p_ro1 ectos. .
Poderá nisto occorrer algum inconveniente; mas
. Ser~ isto mm to ~usto, mas ni:o para. mim·. Como esse mal sempre será muito menor do que co nservar
diz. o ll~ustre p1:eopmaute que nao hi: lei app.licavel? nos empregos publicos homens que são inimigos da
Pois. nao ha_ lei q~e ordena a purnçao do tia1d?r á nossa causa, e que pertencem a uma na ção cujos
patna.? E nao estao estes hom ens comprehen~1dos interesses quereráõ sem pre advogar e favorecer.
na ~ei po:· sua co nducta ? Eu entendo a~e s1':; e
O Sn. CARNElllO DE CA.MPOS: - O illustre preodiz _0 pinante não desfez com as razões que deu as objec:por isso nao posso approvar 0 que acaba
111.ustre. depu~ado, nem co!lformar-me . · · · · · (Nao ções oppostas. Sr. presidente : a lei deve ser a mais
foi ouvido o i esto do seu discurso .) .
clara possível, e es ta não tem a devida clareza; por
O Sn. MrnuEL CAUION: - Depois do que se tem exemplo, neste artigo diz-se que as justificações
dito pouco ter ei que accrescentar. A palavra justifi- serão feitas perante o magistrado que servir de incacão suppõe crime ou falta de que alguem deve tendente da policia, e isto mesmo não é claro; devia
purificar-se; e eu declaro, Sr. presidente, que olho dizer-se - perante o magistrado delegado do intencom horror ~ara estes roei.os de julgar os homens; dente, ou o magistrado da policia d'aquella cidade;
detesto essas devassas, e tnbunaes que se engem, e mas isto é o menos. O argumento do Sr. Antonio
quê cu considero de pura inconfldencia. Esta medida Carlos ainda está em pé, e vem a ser: uma justificomo é proposta se não é impolitica, é injusta ..••• ,cação é uma especie de processo, ha nellc sentença,
e por isso voto contra o artigo.
e o intendente da policia não profere sentenças ;
Quereria porém que se lhe substituísse a emenda logo da-se ao intendente uma attribuição que lhe
do nobre deputado o Sr. Carneiro, declarando-se não compele.
A isto respondeu o nobre deputado que alli se
inapto para exercer empregos os que forão nomeados por nossos inimigos depois da declaração da prepara sómente o processo, e se remette depois ao
fndépendencia do imperio . Se ao governo pertence Juiz con;ipetente; mas se era essa a intencão do
fazer isto elle que o faça; e se pertence á assembléa illustre autor devia declara-la, porque do modo que
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es tá dá lugar a interpretações, e cada um o entenderá como lhe parecer. Portanto acho manco o artigo, e por isso voto que não passe.
O Sn. MoNTESUMA: - Eu respondo unicamente
ao nobre preopinante, e direi mui pouco . Sem
duvida, as leis devem ser claras, e não digo que
es te artigo tenha toda a clareza necessaria ; porém
elle é feito para ser entendido por pessoas de lei,
por magistrados, e não pelo povo; e estou persuadido que o intendente ha de entender muito bem o
artigo. Todavia não duvido que se lhe faça toda e
qualquer declaração para quo fique bem explicada
a lei; e só não co ncordo na suppressão.
O SR. CAnNElllO DE CAMPOS: - E' um principio
falso o que suppõe que a lei é só para o juiz; a lei
é geral para todo o mundo (apoiado, apoiado); a sua
determinação d ~ve ser tão clara que qualquer a entenda, e que o magistrado não tenha duvidas quando
trãtãr de a applicar, porque a lei não póde ser supprida por ninguem (apoiado .)
A' vista de ta o mesmo juiz diria- a lei não está
clara, portanto é preciso suppri-la onde tem falta-;
ora isto é o que eu não quero, porque dá lugar a
arbítrios; e por isso não admitto o artigo.
O SR. FRA ÇA : - A discussão limita-se á doutrina do artigo ; restringirei a ella o meu discurso;
e pergunto: E' um crime, ou não é, o ter exercitado
algum em prego publico na cidade da Bahia durante
o governo do diclador .\ladeira?
Se é um crime, ha juiz competente para conhecer
1 delle; e
e não é um crime, não temos nada que
innevar sobre i to. Portanto o artigo é ocioso, até
porque vai co nferir aos agentes ministros da policia
uma attribuição de que não gozão por direito. Eu
mando á mesa a minha emenda.
« Voto pela suppressão do artigo-O deputado
França. >> - Foi apoiada.
Julgou-se a mataria discutida, e passou-se ao
art. 5° do theor eg uinte:
« Art. 5. 0 O processo de taes ju ti11caçõ s será o
das causas summarias. >>
O SR. ANDRAOA .\!ACHADO: - ( ão o ouvirão os
tachigrapho .)
O mesmo r. deputado mandou ã mesa a emenda
seguinte-« Suppressão do 5° artigo-And1·ada lllachado. »-Foi apoiada.
Julgou-se a materia discutida, e passo u-se ao
art. 6° concebido n es tes termos :
« Art. 6. 0 Durante taes suspensões deveráõ servir
os empregos os que servião no Recon cavo ; e caso
não se fação taes j ustiflcações, ou decaião delias
aquelles que as intentarem serão preferidos sempre
para a continuação e vitalício ex.ercicio dos empregos os que houverem prestado serviços á causa no
R econcavo e interior da província, que serão logo
providos segundo sua aptidão. ii
O SR . ANDRADA MACHADO: - Este artigo só tem
por fim dar r egras ao governo, o que em verdade
não tem lugar algum, porque elle bem sabe que
deve escolher homens a[ectos á causa do Brasil
para os empregos ; isto é, como se diz, ensinar o
Padre Nosso ao vigario. Eu estou muito pérsuadido
que o governo ha de dar os empregos a pessoas que
ti verem prestado serviços á nossa causa ; e por isso
parece feio dizer-lhe o que elle deve saber ; se elle
n~o é capaz de faz er isto, sem se lhe dizer, ent.ão
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não é governo, não é nada. Por estes princípios
offereço a seguinte emenda :
<< Peço a suppressão do 6. 0 artigo. - Andrada
Jllachado. » - Foi apoiada .
O Sn. MoNTESUMA: - Não julguei que este artigo
encontrasse tantas objecções ; mas é mui cerlo que
nas ?Ccasioes de pr~ cisão desejão-se e estimão-se os )
serviços, mas uepo1s ha poucos que os agradeção .
Eu procurei por este artigo arredar os empregados
publicos que erão máos, e chamar os bons; mas não
Lerá lugar pelo principio que acabei de enunciar;
depois dos serviços feitos ninguem se lembra mais
de quem sacrificou seus commodos, fazenda, e vida,
para se conseguir o bem que se desejava. Porém se
este artigo não tem lugar , tambem os outros o nã<>
tem, e o melhor é pedir a suppressão de todos.
O SR. ÁNDRADA MACHADO :- Eu pedi a suppressão ,
dest~ artigo pela supe.rfiuidade da sua doutrina,
defeito que devemos eVItar com todo o cuidado nas
leis; nada mais se faz nelle, como já disse, do qne
insinuar ao governo qual é a sua obrigação, o que
não posso admittir. Eu não sou amigo do governo,
talvez eu seja antes tãxaciõOõ sentimento contrario;
porém todas as vezes que eu julgo que a materia é
attribuição sua não quero que nos mettamos nella.
Para que havemos supp õr que o governo não ha de
prover nos em pregos as pessoas qu e fizerão serviços
á nação, que arriscárão a sua vida, que perderão
bens, e que são aptos para satisfazer ás obrigações
desses lugares ?
Eu ao menos não o creio ; e por isso considerando
isto como ordem acho- a despropositada, e como
conselho um in tromettimento. O go'ierno ha de
fazer, sem se lhe insunuar, o que dispõe o artigo;
se elle quer continuar a ser governo não deve chocar
a opinião publica nem atacar a justiça; ora atacaria
uma e outra cousa se não desse os empregos aos
qu e se exposerão a tudo para salvar aquella provincia, uma vez que sejão aptos para os servir : Eis
aqui porque pedi a suppressão.
O Sn. MONTESUMA : - Eu tambem esto u convencido que o governo ha de escolher os mais babeis
cidadãos, e cada um destes para o que melhor lhe
com petir; mas tambem não vejo ém que a mataria
do artigo offenda o governo ; bem pelo contrario,
penso que não o ataca, e que honra a assembléa
que faz esta declaração ; com ella ficão os povos
satisfeitos; segura-se a opinião publica; e nós nada
perdemos. Eis aqui por que sustento o artigo .
Ju!ll'ou-se a mataria discutida e passou-se ao artigo '1° do theor seguinte:
« Art. 7. 0 Debaixo da palavra empregados comprehendem-se igualm ente os militares para ter sobre elles a mesma applicacão.»
Como binguem pedisse a palavra, deu.se por discutida a matcria do artigo.
Propoz então o Sr. presidente:
1. 0 Se estava
concluída a 2ª discussão. - Ven .
ceu-se que sim .
0
2 . Se passava á 3° discussão.- Venceu-se qu e
não; ficando por isso rejeitado o projecto .
O Sn . SECRETARIO Cosn AGUIAR pediu a palavra
para lêr o seguinte officio do ministro dos negocios
do Tmperio:
« lllm. e Exm. Sr.-Tendo o Barão da Laguna
dirigido á presença de Sua Magestade o Imperador,
pelo officio de 28 de Fevereiro do corrente anu o,

.
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o obstaculo que se offerece para a reunião dos de- todos os argumentos que tem havido e a responder
putados pela provincia Cisplatina á assembléa ás duvidas que se tenhão suscitado, porque elle
crera! constitui nt.e e legislativa .do Imperio. ~o deve estar mais certo do que qualquer dos outro
Brazil, em cumprimento da portaria que lhe foi d1- na mataria, e mais cm termos de responder. Mas
l'igida em data de 5 de Janeiro antecedente: o mes- como depois delle nunca deverá fallar outro depumo augusto Senhor me ordena que remetta a tado, para que se ev ite o inconveniente de se alonV. Ex., para ser presente na mesma assemblóa o gar em demasia o debate, cumpre declarar que só
referido officio, afim de decidir sobre este objecto poderá gosar desta graca no fim da discussão
o que lhe parecer conveniente.
quando mais ninguem qu.izer fallar, aliá ficaria ao
e< Deus guarde a V. Ex.- Palacio do B.io de Ja- arbitrio do autor acabar a di cus ão quando quineiro em 5 de Agosto de 1823.-José Joaquiln Car- zesse: fallava as vezes permittida a todos e depois
ne-iro' de Campos. - Sr. José Ricardo da Cos~a q~1ando lho parecesse pedia a palavra e como mais
Aguiar .n-Foi remetLido á commissão de const1- mngucm podia fo li ar terminava a discussão.
tuicão .
Para evitar isto é que eu querei que e declare
Passou-se á 2ª parte da ordem do dia, que era o (bom é que Ludo se estabeleça com clareza) que elle
regimento da assembléa e entrou em disc1~ss ão o ar- d.eve foliar no fim da disc us ão . Quando o Sr. preüo-o 108 que na sessão do 1° de Agosto ficara adiado sidente, olhando para a a sembléa vê qu e mai
p~r depend9r a sua decisão da que tivesse o arti- nin guem quer fallar e que por isso e entende que
a n;iateria e tá discutida, é então que o autor do
go 105.
O SR. AnAurn LIMA pediu a palavra e offereceu prOJecto póde pedir a palavra; ma ante dis o
nunca.
a emenda seguinte:
Eis aqui a emenda que parn es e fim proponho,
cc Na ullima discus ão poderá o autor falla r uma
vez mais, querendo.-Araujo Lima.»-Foi apoiada. salYa a redacçào:
O SR. ÁNDRADA MACHADO:- Concedendo-se esta
cc R:llESD.\
o-raca ao autor do proj ecto eu desejára que fosse no
fim · quando se julga discutida a materia, de sorte
cc Quando o presidente for a propôr se a mataria
que depois .delle ninguem mais fatiasse; porque_ a se ach~ sufficien~emcnte discutida, poderá o autor
não ser assim comeca-se um novo debate e nao do proJeclo ped ir a palavra para fallar mais uma
tem fim a discussão: Portanto seja-lhe permitlido vez das permittidas.-Carneiro de Campos .»-Foi
fallar essa vez mais, como para fazer uma resenha apoiada.
das razões que leve quando estabeleceu a doutrma
o ~R. VERGUEIRO:-Eti so u de opinião que se
do proj ecto , mas não para debate novo.
suppnma o artigo, porque não ei bem como ha de
O Sn. FnAXÇA :- Eu tambem não me opponho a ter lugar o fallar o autor no fim da discu são . ó
-que se conceda esta graça ao autor do projecto, se entend e que está finda a discu s ão quando a asmas opponho-me a que fiquem inhibidos os outros sembléa vota que o proj ec to está discutido suffiSrs. deputados de fatiar depois sobre a mataria.
cientemen te e se está discutido para que s precisa
O autor que tem visto a lição em casa e que a traz ouvir o autor do projecto ?
bem estudada, pôde combater as opiniões expen~ada me parece mai inutil. e elle 6 quom deve
didas e como não se lhe refuta o que elle diz em estar mais hem preparado, mais instruído na mafavor da sua opinião, podem os argumentos de que tcria, Lambem é quem póde melhor que outro qualelle se servir, por isso que não são combatidos, ter quer desenvolver suas idéas nas duas Yezes.
grande influencia para a votação; e julgo isto conMas, di se um Sr. deputado, erá conveniente
trario á boa ordem.
que elle afinal faça um epilogo dos argumentos exO Sn. AKDRADA l\'IACHADO :-Sr. presidente, se é pendidos; respondo que para isso póde muito bem
por ter o autor do proj eclo estudado a lição cm casa, reservar .ª segunda vez. que lhe toca, sem lhe ser
eu digo que os outros Srs. deputados tambem a es- necessaria a do pr1VJ!eg10 .
tudão; pois creio que ninguem vem para aqui sem
Portanto, parecendo-mo inulil es te artigo porque
ter ordenado mais ou menos as suas idéas sobre o no m.eu entender. para nada ~erve, voto que se
projecto, porque não se_ trata d eli~ logo que se suppnma e por isso mando a mesa a seguinte.
apresenta, sempre se passao alguns dias que se con- emenda:
cedem mesmo para esse fim, para que se esteja .mais
cc Que se supprima o artigo.-Verguefro.»- ão
senhor da materia.
foi apoiada.
Se concedermos este privilegio não ha de ser para
Julgou-se a materia discutida e o Sr. presidenl
comecar-se novo debate, ha de ser pelo contrario
com ·prohibicão de ninguem mais fallar depois propoz:
1. 0 Se o artigo seria supprimido.- Venceu-se
delle; sem esta condição serei de voto que não se
conceda tal graça; falle então cada um sem_ distinc- que 0não.
2. Se passava com a emenda do Sr. Carneiro de
cão as vezes que lhe competem, quando nao, póde
ó autor servir~e de alguma razão nova, outro pede Ça~p os . -Ven ceu-se que sim; fica ndo por isso prea palavra para a contrariar, e eis aqui uma nova judicada a emenda do Sr. Araujo Lima.
questão, ainda que não ~~ja nada de n_ovo para
O Sn . AnAuJO LmA: - Tão entendo o vencidizer e que sómente se repitao as mesmas 1déas.
mento; e preciso saber o que se venceu.
Portanto, ou falle por ultimo de todos, ou sup- . O Sn. FRANÇA :-Venceu-se que passava o arprima-se o artigo.
tigo com esta emenda do Sr. Carneiro de Campos
'
O Sn. CARNEIRO DE CAMPOS: - Eu sou de voto (leu-a).
que se deve conceder ao autor ~o projecto fallar
O Sn. ÁRAUJO LmA :-Creio que a materia está
mais uma vez do que outros, destmada esta vez que proposta com alguma confusão; é preciso saber se
se lhe concede a elle fazer como um epilogo de o autor do projec to póde foliar mais uma vez no
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flm da discus ão de cada artigo, ou se é só no fim
de tudo, depois de todos terem foliado.
O Sn . ]J11ESIDEXTE propoz novamente se a vez
de fatiar qLlO de mais se concedia ao autor do projccto na 2' discu são respeitava a cada um dos artigos; venceu-se que não; e por isso ficou decidido
~ue a tivesse no fim da di cussão de todos os arllgos .
« Art. 115. Durante a di cussão não poderá allegar- e nem fazer-se m nção do voto do poder exeutivo. >>
O Sn. F11ANÇA:- Julgo e cusado este artigo, e
proponho a sua suppre são.
O Sn. A1ion .\DA MACHADO :-F.ste artigo tem por
fim evitar que entre para fortificar argumento o
voto do poder executivo, porque este sempre ha de
fazer pezo a favor dos que delle se servirem; e isso
é o que não convém.
Depois de algumas r eflexões foi approvado.
« Art. 116. Durante a di cussão nenhum deputado poderá referir- e a documento que não esteja
pre cntc.»-Foi approrado .
<< Art. 117. Ainda que não haja quem falle arespeito das proposta e que por isso não se verifique a
di cus ão, sempre se procederá a votos como nos
arts. 86 91 e 96.n
O n. CAnXEJRO DE CAM.POS: - Parece-me que
e te artigo preci a de reforma; quando não ha discussão não sei como possa perguntar-se se a materia está discutida! erá melhor dizer-se se póde
passar- e ao artigo eguinte.
O n. FRANCA:- O que o r. presidente deve
propàr é se a á sembléa ha o arligo por discutido.
O n. CAnNEIRO DE C.utros :-Is o é o mesmo;
se elle se não di cutiu. como ha de o Sr. pre ide nte perguntar se o ha por di cutido? Antes se
diga se algucm ha que queira fallar e depois se
pód passar-se ao artigo eguinte; mas sem haver
discus ão perguntar e e tá dLcutido entendo que
não tem lugar.
O n. \'EnGUEJRO:- E ta que tão é m ramente
de palavra : que n
importa que eja e ta ou
aquella a formula da expre ão ?
O que se quer dizer ó que e não ha di cussão se
pas a a votar; o i to faz- bem por e ta mesma formula sem preci ão Je innovar uma só para este
caso.
Po to á votação o artigo foi approvado.
(
Por ser chegada a hora da leitura dos pareceres
de commissõ s, não continuou a discussão do regimento e entrou cm debate o parecer da commis ão
de con Lituicão sobre o r equerimento de Marco
Thomaz de dliveira que fõra apresentado na sessão
dê 5 do corrente e ficára adiado na antecedente.
O Sn. CAnvuuo E i\IELLO :- a sessão antece' dente houverão diITerentes opiniões a favor e contra este parecer da commissão, o qual versa sobre
er licito a qualqu er dos illustres d putados renunciar o privilegio de não poder ser demandado nem
demandar, duranle o tempo desta ll:lgislatura.
Os q11e seguem a affirmativa, fundão-se na regra
geral de direito, do que é licito ~ qualquer renunciar o privil gio que lhe é concedido, porque é lambem uma r egra certa, que o favores e graças não se
concedem ao _constrangido , ou mais claro, que
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ninguem deve por f~rça ser obrigado a acbitar qualquer graça ou isençao .
Este principio j nridico comtudo tem uma excepção fundada em direito publico. ~onvém a saber,
~ue s~ ell~ deve ter lugar lfUando o privilegio ou
isençao n~o tem por fim o bem, ou o interesse da
causa publica, porque então é á todas as luzes manifesto, que não está no arbítrio do cidadão renunc_iar a uma mercê ou_graça que não lhe é só peculiar, mas tem relacao com algum bem da sociedade.
·
Eu entendo, Sr. presidente, que os illustres deput~dos desta augusta assembléa, que formarão o
regimento para o seu governo interno, quando estabelecerão as regras de que nenhum deputado podia demandar ~em ser demandado durante o tempo
de suas fun cçoes, não tiverão em vista jámais o
conceder es t~ is~nção por favor especial a cada um
delles, mas _t1verao em vista o bem, que disto podia
resultar.ao. mter~ss e publico. Além de que esta devia
ser a pnnc1pal vista de legisladores; é manifestan~ente clar~ qu_e graça e mercê se não podia entender,
Y1sl~ a pnme1ra parte da referida regra, isto é,
-nao poder demandar.
Quem não vê que _é isto privai; i;Ie um direito que
toca a cada um de 1r pro pôr a J mzo os seus interesses ?
m deputado, que fôr proprietario não tem muitas occasi?e de intentar acções,já para cobrar dividas, ren~1mentos dos seus predios, defeza ácerca
da propnedade destes, servidões, accões de forca e
outras que e dirivão dos direitos, que a 1'ada "um
a sistem segundo a lei ?
Não ha muitas destas acções que até prescrevem
em certo tempo?
·
E chamar-s~ -lia graça e mercê, uma prohibição,
que_ ~olh e dll'e1tos e produz damnos e prejLlizos?
Nao, por ccrlo.
E' portanto, ev identissi~o, que ·o motivo que se
an_tolhou a estes ~ab10s leg1sladores, foi o bem pubhco, que soffrena se pes oas revestidas de tamanha autorii;Iade fossem inquietar o cidadão pacifico
que soffreria talvez pela opposição de tão grande e
duro contendor: este se abaixaria do gráo a que foi
e ~eva~o de r ~pr ~se nlante da nação, para ir aos aud_1_tonos de Justiça fazer- e parte. Os j uizes olhanao com _all?um respeito oITensiYo da imparcialidade os d1re1to do deputado e talvez terião cond ~sc_e nd e ncias cqminosas com mingoa dos que de
dll'e1to pertencessem aos eus contrarios.
E não era ju to que se acautelassem estes males
q1:1e otrendem e vão de encontro ás garantias que a
lei pretende estabelecer ácerca dos direitos indhiduaes de todos os cidadãos ?
Estes mesmos fundam entos são os que induzirão o sabio autor d~ '.f actica das assembléas para
aconselhar o estabeleclffiento de ta regra e são os
mesmos fundamentos, torno a dizer, os que deci dirão a algumas nacões illu tradas a abracar esta
opinião.
•
•
•
Eu sei que é dura esta prohibição para nós outro
deputados, que podemos offrer mingoa nos nosso
direito ; porém é este mais um sacrificio, que fazemo á causa publica; e este importante empreao
acarreta alguns outros prejuízos, que todos sofü~
mos. de bom grado, e que_são pequenos, a par da
gloria que nos resulta de tao honrosa nomeação, e
da que nos ha de caber em partilha, quando virmos
erguido, levantado, consolidado e aformoseado o
grande edificio social, a que nos propuzemos. Sei
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tambem que o illustre deputado com quem versa
esta contenda , de bom animo, e de mui boa vontade se offerece a ceder des te privilegio.
A' sua bem conhecida homa e probidade afiancava de antemão esta generosa cessão, mas o q.ue
êlle faz por principias de generosidade e decen~1a,
pode-o faz er por priucipios de direito? Est11: e a
questão, e sobre el_la. é que e~ assento o meu Jmzo.
Firme nos pnnc1p10s do mrus escrupuloso ~ev.er,
tenho que o parecer da commissão não ó cmg1do
e cortado ao espirit.o do arligo do regimento, qu e
se controverte.
Não abramos a porta ás suspeitas de condescendencias contra o bem publico, não r evog uemos já
o que ha pouco foi es.tab.el?cido .; .e seria vista es ta
interpretação com prmc1p1os sm1stros e malignos
sentimentos .
Conheco, Sr. presidente, que es ta materia póde
ser debatida com mais extensão, quando ella fàr
objecto de particular discussão.
Quando houver de estabelecer-se,. em lugar proprio do codigo constitucional, a ~erie das prerog_ativas dos deputados desta augusta assembléa, entao
examinando-se, com profundeza e circumspccção,
muitos dos argumentos por mim referidos, e outros
que occorreráõ, fixar-se-h~ a re~ra que .se _julgar
mais conforme aos verdadeiros e iustos direitos de
todos os cidadãos.
O SR. ANDRADA MACHADO: - Eu sou inteiramente opposto á opinião do nobre preopinante.
Disse, entre outras cousas, que a regra es tabelecida no regimento tem por fim o bem da causa
publica ; mas creio que pó de dizer-se o mesmo de
quaesquer outros privilegias porque, sempre abrangem cousas que tem ralaça o com a causa publica... Além disto cuido que os motivos por qu e
se concedeu isto aos deputados, não farão o que
apontou o nobre preopinante ; ~o menos eu não
sei que se comprometta a d1gmdade do deputado
em comparecer perante a justiça; o mais graduado
de todos os cidadãos é tão grande como os outros,
perante as autoridades es tabeleci~as pela nação:
todos são iguaes na presença da lei. ..
Quanto ao que interessa á causa publica, em não
se distrahir o deputado de suas funcções, digo que
uma vez que elle possa ao mesmo tempo cuidar
dos seus nogocios, é justo que elle o faça; o vedarlhe que trate delles, quando o póde fazer sem faltar
ás obrigações que contrahio com a nação, é muito
duro, e até o considero um absurdo .
Na Inglaterra não tem os deputados tal pri vileg_io · res pondem em todas as demandas, e só não
pod~m ser presos.. .. ... '.\'a America do Norte
tambem só gosam do mesmo ; e, portanto, não sei
por que havemos sujeitar 'a esta lei os que não
querem aproveitar-se do favor della.
Eu não vejo razão alguma solida para o despojar
de um direito que lhe compete .
O SR . CARV1LHO E MELLO :-Quando eu disse,
Sr. presidente, que o privilegio não era pessoal,
nem do cidadão em particular, fiz ver com evidentes razões, que elle era estabelecido pelo interesse da causa publica. Elles são tão manifestos
e convincentes, que não podem ser destruídos.
Embora se produza o exemplo de algumas nacões, nas quaes é permittido aos deputados demandar e ser demandados, no tempo em que durão as
funcções aa legislatura ; porque outras ha, como

disse na sessão antecedente, que o prohibcm, e
coroo tambem disse, qu e assim o aconselhão escriptores de boa nota. Além disto, motivos particulares deduzido do genio, costumes <l legislação
dessas nações as decidirão áquelle estabelecimento .
Se nós consultamos a pratica da nossa ordem
judiciaria e vicios de administração d justiça,
achamos que podem recrescer da regra que e ·tabelece o parecer da co mmissão os inconveni ntes
qu e r eferi.
A clles accre ce o tempo que perderão o deputados em tratar do negocios foronses, quando
devião empregar seus di ve llos nas serias meditações, qu e exigem a so b ranas fün cçõcs de qu e
e lão encarregados.
Que todo o privilegio seja odio o, ó certo em
th ese geral e abstracta; mas em séria meditação,
ó tem a particular intelligencia, quando se trata
de isenção concedida pes oalmente, ou mais claro,
quando com offensa da leí, se ou torgilO isencõe a
despeito della, e em favor de uma pe oa ciue se
diz privilegiada.
Nesta hypothese não póde ser co mprehendido o
chamado privilegio de que se trata, porque já {jz
ver que não era pessoal; nem para um ó deputado; mas que tinha o fim do intere se publico .
E poder-se-ha chamar absurda esta opinião,
que tem por base tão delicados e solido fundamentos? Só o amor de d fender a sua opinião
poderia suggerir a extravagante idéa de se chamar
absurdo o que é coherente com o depurados princípios de direito publico.
Demais disto, Sr. presidente, e u disse, e torno a
dizer, que não era conveniunte, que por uma interpretação de um simples caso particular, se derogasse já a regra estabelecida no regi mento ha tão
pouco tempo; e que só cm lugar e tempo competente se deveria controverter, discutir e exa minar
esta questão importante, decidindo-se cm regra
geral o qu e se julgar mais justo, util e conve niente.
O Sn . CARNEIRO DE CAMPO : - r. presidente,
não posso concordar com o illustre preo pinante,
que acaba de foliar sustentando o parecer da commissão .
Não ha duvida que o privilegio por via de r egra
é pessoal; porém cumpre distinguir, se o privilegio de que tratamos tem por fim beneficiar ao deputado, ou se elle se dirige mais á causa publica
do que ao beneficio e interesse da pessoa, a que~
foi co nferido.
No primeiro caso, e u ·~onviria com o illustre deputado ; porque uma rega lia on isenção concedida
a alguem, em remuneração dos seus presta ntes
serviços, não ha duvida que tem por objecto principal o beneficio _particular da pessoa privilegiada;
e nestes termos nao se lhe póde negar o direito de
poder renunciar um beneficio, que lhe é proprio
todas as vezes que bem lhe parecer, múrmente ind3
elle de encontro com seus interesses.
~Ias en encaro de uma maneira bem diversa o
privilegio conferido ao deputado para não ser demandado. 1es te não se trata de beneficiar o deputado, procura-se segurar o interesse nacional·
é á causa publica e não ao deputado que s~
attende.
A nação tem o maior interesse na mais absoluta
indep end~n ~ia do seu representante, para que elle
possa mui livremente lembrar e promover o bem
geral; esta independencia não será inteira e absoluta, se o deputado estiver sujeito a outro poder,
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Não me recordo ter lido que elles não possão reque não seja o desta augusta assembléa. Ora
aquellc que demanda ou é demandado está depen- nun ciar a tal privilegio, seguindo suas demandas
dente do seu juiz, e se considerarmos os homens por procurador, a considerarem ser assim do proprio
como elles geralmente são, o amor que necessa- interesse.
O caso de que se trata não é de interesse de
riamente tem qualquer ao que lh e pertence, ou se
persuade pertencer-lhe, forçosamente o conduzirá bens, mas da melhor de todas as propriedades, o
a empregar os ~~io s de obter as disposições .favo- bom nome, e credito do deputado em lide penraveis dos seus Juizcs, ou pelo menos será mui cau- dente; visto ser dilfamado com atrozes imputacões
no requerimento que o seu contendor offereceú, e
teloso em os não indispôr contra si.
Em tacs circumstancias a nacão não tem uma se leu nesta assemblóa ; o que fez sinistra im-·
garantia, qu e lhe afiance qu e. o· seu representante pressiio.
O epico latin o bem disse, que a fama adquire
se levantará neste augusto recmto para accusar o
fazer reprimir qualquer abuso que descubra _no forças na carreira - vires adquirit ewnd-0 : - mas
poder judicial, e em que por ventura estejão m- a infamia corre ainda mais veloz.
Como póde o vulgo, e ainda os deputados desta
·ur o o seus j uizos.
Al ém disto o deputado deve dedicar-se todo ao assembléa, olhar com serenos olhos para um legisexame, meditação e estudo de. quanto importa á lador ( que tambem é magistrado ) achando-.e arcausa publica; uma demanda, ainda se ndo tratada guido de caracter violento, e espoliador, sem que
por procurador, não deixaria de abson ·er grande este se possa justificar peremptoriamente em juízo ?
:'-ião se póde considerar maior desgraça do que
parte do tem po, que deve ser empregado no desempenho das augustas funcções, de que elle se converter-se o beneficio da lei em maleficio da
pessoa. Quando, findo o tempo da actual legislaacha ,encarregado.
Estas considerações, pois, bem persuadem que o tura, o diffamado comparecer na justiça, poderá
privilegio de não ser demandado, bem longe de sim confundir ao dilfamador; mas este recurso será
ser conferido em beneficio pe soai do deputado, de tardio effeiLo, e talvez não r epare o mal. Pelo
é mais antes uma garantia que pos uem os seus que voto pelo parecer da commissão, para o depucon tituintes de que achando-se elle absolutamente tado poder dar immediatamente defeza em juízo,
independente, olhará sómente para o maior inte- á bem da sua reputação, querendo usar deste
resse publico, sem outra alguma co ntemplação, e indulto .
que desembaraçado de todos o_ cuidados, qu e, aliás
O Sn. ALMEIDA E ALBUQUERQUE : -Não posso de
poderião absorver n sua attencao, a empregara toda modo algum concordar com o parecer da commisem promover o bem e prosperidade geral . Por- são; deveria nel?ar a licença, ou dizer que podia
1anto se este privilegio é do interesse peculiar da conceder-se: porem deixar ao arbítrio do deputado
nação, jámais convirei que o deputado o possa acho que não póde ter Jogar.
renunciar.
O artigo do regimento diz assim: - Emquanto
O Sn. VEncUEmo: - e eu entendesse qu e isto durarem as sessões não pode o deputado demanda r
era um privilegio, diria que era um privil egio pes- nem ser demandado civilmente, nem ser executado
oal, embora o motivo por que se concedeu seja a por dividas. -Ora deixando isto o parecer da comcausa publica; ma eu estou persuadido que não missão ao .arbítrio do deputado, será melhor supprimir este artigo .
é v.ri vilegio.
O deputado, em tal caso, quando lhe fizer conta,
femos a !oi geral qu estabelece qu e todo o cidadão póde chamar e er chamado a juízo, e lemos diz que quer demandar, e quando lhe parecer 1Jue
agora a limitação em que e exceptua o d pulado, o entrar em demanda lhe é prejudicial diz que não
para nem poder chamar nem er chamado. Aqui quer ; ora i to não é possível conceder- e. Portant o,
não ha pri vilegio, ha uma excepção da lei geral, se ha de pa ar o parecer estabelecendo este arbiuma excepção que do fórma alguma pódo ser con - lrio, então supprima-se o artigo do regimento; e ~""
siderada como privil egio concedido á pessoa do este deve conserrnr-se, então voto contra o parecer
deputado, porque é estabelecida para utilidade pela injusta desigualdade que estabelece.
publica, para não se distrahirem os rs. deputados
O S1\. Roon1cuEs DE CAnvALHO :- Parece-m e que
das suas obrigações, que na verdade ão muito quando se 1·edigio o projecto de regimento não
sérias, e não admittem distracção alguma. Porém, houve tencão de conceder no citado art. 179 um
póde haver casos em que eja conveniente uma privilegio ·pes oal. Esta doutrina é tirada do regidispensa; estou por isso ; mas então trate-se des a m nto das Côrtes de Portugal, e quando lá rn
outra questão, que é ver se estamos ou não no e tabeleceu foi por e pensar que havia neste caso
caso de haver es a dispensa, poi ainda não ouvi a mesma· razão que se dava para conceder isto
apontar razões algumas, com que se prove a ne- mesmo a nossa ordenação aos embaixadores, isto é,
cessidade della.
a au oncia por causa da republica. Nem isto se
Portanto, da fórma que o parecer está r digido, conced 11 propriamente para o deputado, que fos e
voto co ntra elle.
natural da terra onde a assembléa trab~lhasse; mas,
O Sn. SILVA 11 BOA : - Sr. presidente, não con- m atteução aos das outra províncias em que se
testando a regra de não poder o membro de alguma verificava a razão da ausencia por causa da recorporação renun ciar ao privilegio dado á commu- publica, con cedeu- e geralmente a todos.
nidade por motivo de interes e publico, todavia
So a assombléa quer isto, que foi tirado das
entendo que o privilegio concedido aos represen- Côrles de Portugal, as quaes t:imbem o tirarão da
tantes desta augusta assembléa, de não poderem no sa ordenação, não pôde admittir-se o parecer.
activa e passivamente, ser inquietado com deOs deputa dos são homens como todos os ma is;
mandas, tem igual razão ao s melhan te privilegio deixemo-nos agora de nos suppormos de natureza
concedido ao ausent e por causa da republica, como angelica; se deixarmos isto ao arbítrio do deputado,
os ministros ou enviados de missão diplomatica será este privilegio (se assim o querem chamar )
para tratarem dos negocios do estado.
origem de males incalculaveis, em lugar de produzir
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bens, porque então o deputado demanda só quando
quer e lhe faz conta, e quando não quer não demanda; ao mesmo tempo que é evidente que não
foi com o fim de privilegiar o deputado que isto se
estabeleceu, mas por se considerar no mesmo caso,
como já disse, do que está ausente por causa da republica. Voto, portanto, contra o parecer da commissão.
O SR. MAIA: - Fosse qual fosse a intenção dos
autores do proj ecto de regimento, quizessem ou
não quizessem que isto fosse um privilegio, parece
que o não é por isso que não póde ser livre o
renuncia-lo facultando-se o ser demandado: tal é
a determinação do art. 179, á vista do qual não póde
passar o parecer.
Esta disposição tem um fim geral, foi feita com
Yistas na felicidade e no bem da nação, e a esta
lei de interesse publico devem ceder todas as outras,
e todos os interesses individuaes : quando se trata
da salvação da patria todos os cidadãos co ncorrem
sacrificando, . se preciso é seus commodos e vantagens particulares; e trata- e com effeito da salvação publica quando se organisa uma constituição
e se trabalha em uma assembléa legislativa fazendo
as leis regulamentares. Portanto a isto só se deve
attender, e por isso serem desembaraçados de todas
as distracções os deputados incumbidos pelo povos
destes importantes trabalhos. Em tal caso é indispensavel sacrficar o bem particular ao bem geral
da nação, e este sacrificio não será muito custoso
quando se considerar que é mui pequeno comparado
com a felicidade nacional.
Julgando-se a materia discutida propoz o Sr. presidente o parecerá votação, e foi regeitado.
O SR. MAI A, como relator da commissão de legislação leu os seguintes pareceres :
« PRIMEIRO
cc A commissão de legislação, vendo o requeri-

mento de Luiz Caetano, que se queixa de ser constrangido a pagar a quantia de 12$800 réis por uma
licença annual pru:a poder dar café, em bebida,
aos passageiros, a quem dá com ida em uma taberna,
que tem na Villa de ltaguahi, e pela qual já paga
4$800 reis a titulo de licença ; é de parecer que por
ora não compete a esta assembléa o deferimento,
que deve procurar o supplicante do governo. Paco
da assembléa, 7 de Agosto de 1823. -Antonio Rndrigues Velloso de Oliveira. - D. Nuno Eugenio de
Locio.-José Teixeira da Fonceca Vasconcellos. Joáo Antonio Rodrigues de Carvalho. -José Antonio da Silva llfaia.-Bemardo José da Gwma."
-Foi approvado.
« SEGUNDO
« A commissão de legislação examinando os 6
artigos de que se com poem a memoria da camara
da Villa de Aquiráz da província do Ceará, e que
contém objectõs sobre que exige providencias a bem
dos povos do seu districLo ; é de parecer .
cc A respeito do 1° artigo, que sendo comm um a
necessidade de uma activa policia a todos os districtos deste lmperio, o da Villa de Aquiráz aproveitará as providencias geraes, que opportunamente
se hão de dar sobre este ramo da publica administração devendo entretanto as competentes autoridades, a cujo cargo se acha a policia da terra, observar
e fazer observar, como lhes cumpre, todas as leis, ~
ordens existentes.

« Em quanto ao 2° , que sobre educação publica
nada ha a providenciar, quando esta augusta assembléa já tem manifestado a energia, e desvelo, com
que se occupa em tão importante materia.
.«Pelo que pertenccao 3°; que seria intempestivo, e
oc10so ~ratar-s e de providencias, que facilitas e a introducçao do escravos naquelle districto, em quanto
se não sabe as a!Lerações, e restrições , que hade ter
emelhante trafico ne te Imporia ; o por isso se não
toma por ora, em consid ração.
cc A respeito do 4°, que pura obstar aos furtos do
gados, se não p_r cisão novas provid:incias, por
serem bem uffic1entos as que e achao nas leis
existente .
«Sobre o 5°, quo será j11sto conceder- e a feira
franca, que requerem , por serem conhecidas as
vantagens, que de Lae estabelecim entos colh e o
commercio 1 a agricultura, e a civilisação dos povo ;
e que para isso, concedendo esta augusta as mbléa,
o que lhe compete pela parte legislativa, i Lo é a
franquesa da feira, a sobredita camara se di~ija
ao go_verno para d_eterminar o Joga r, tempo o
duraçao della depois de tomadas a noce aria
informacões.
cc Ao ~·; que não tem lugar a loteria requerida a
beneficio das despeza do conselho, porque quando
se trat~r das providencias, e reformas geraes se
provera a respeito de taes despeza pelos meio
com petentes, e legae . Paço da assembléa, 7 de
Agosto de 1823. -Antonio Rodrigues Velloso de
Oliveira. -Bernardo José da Gama. - D. 'uno
Eugen·io de Locio. -João Antonio llodrigues de
Carvalho . - José An/onio da Sitva llI aia. - J o é
Teixeira da Fonceca Vasconcellos. ))
O SR. ALENCAR : - Requeiro que fique adiado,
porque versa sobre negocios da minha província
que conheço mui de perto, e quero fallar sobre
elles.
O Sn. AtarEIDA E ALBUQUERQUE: - Eu tamb m
requeiro o mesmo porque Lenho que dizer contra o
parecer.-Ficou adiado.
. O SR. PRESIDENTE assignou para a ordem do
dia: 1. 0 A 3• discussão do projecto para o melhor tratado de educação : 2. 0 Regimento da assembiéa.
_Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde.-José
fücai·do da Costa Aguiar d'Andrada, secretario.
Sessão em f f de Agosto de f 823

PRESIDENCIA DO SR. BISPO CAPELLÃO-MÓR
Re~nidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manha, fez-se a chamada, e acharão-se presentes
73, faltando com causa participada os Srs. Rodrigues Velloso, Andrada e Silva, Dias e Ribeiro de
Andrada.
'
. O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, o
ltda a acta da antecedente foi apprnvada.
O_S R. ~uN1z TAVARES disse que se r etirava da
sessao por rncommodado.
Passou-se á ordem do dia, e entrando na 3• discussão_ o pr?je~to de lei para o melhor tratado d
educaçao, foi lido pelo Sr. secretario França 0
art. 1º com as suas respectivas emendas.
O SR. MACIEL DA CosTA : - A proposição deste
program,ma faz honr~ ~o seu. autor e bem assim á
assemblea que o adm1ttw á discussão . Em um go-
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verno despotico a educação publica .deve esten~er
se a muito pouco: quem vive debaixo do capn.cho
e arbitrariedade, n ecessita apenas de forças physicas
para aguentar os trabalhos ordenados pelo tyranno,
e de paciencia e re ignação e silencio para não
irritai-o.
O contrario passa om um gov~rn? !ivre, fundado
sobre o direitos do todos os rndtv1duos, onde os
cidadão illu trados são por lei fundam ental admittidos a tomarem parte na legislação do se u paiz;
onde tod o o homen tllm acce so a todos os emprego ; onde emfüi:i é llreciso fo.rmar um ~ ~ü·ito
publico, que é amai solida barrell'a e o mais rnexpugnarcl baluarte. da liberdade ~o_!ltra as. ~a~hi
nações do despoti mo e da amb1çao df:l inimigos
as im dome tico como estra nhos.
Em um go 1•crno tal, r. pre idente, é indispensavel que a educação eja ca paz de dese nvolver
fortemente no as faculdades e de crear cidadãos
i>igoro o , intelligentes, honestos e emi nenteme nte
sociae . A educação na mãos de um despola astucioso é arma perigo i sima, com ella póde radicar
con, olidar o de poli mo de maneira que, para
derribai-o e estinguil-o, ejão preciso ec ulos de
fadiga e convu lsõe , e largas torrentes de sangue e
lagrima.
A im '' imo modernamente que apoleão , emquanto primeiro con ui de uma republica, p ~opoz
in tituicôc liberae , ma á proporção que foi ganhando- l rreno sobre a liberdade dos fra nceze , foi
lam bem graduando o s rl'ilismo do en ino publico
para preparar uma "oração que apoia se e defend s e a sua desmedida tyrannia. E ta me-ma arma
tão perigo a na mãos de um de pota, endo manejada por um governo livre, póde fazer prodigios em
favor da liberdade nasce nte, dando-lhe muito e
muito vigoroso e illu trado defen ores. Baste
i to quanto á grandeza e importancia do projecto.
E porque o programma é, para a. sim dizer, a lei
que deve regular e sa e pecie d tran acção que
vai formar- · e (jntr a a embléa proponente e os
empr hend dor da r olução d lle, é preci o que
vão ahi dara e exactam nle enu nciado o objecto
do trabalho
ua condiçõe .
Ora, um traladu de ducação póde ser theorico
ou pratico, ou amba a cou as j~ntam ente. o. theorico comprehe nd ~ a phylo opb1a do preceito e
regra , e é uma YOrdndeira analy e scientifica: o
pratico co ntém implesmente es es preceitos e
regras que se del'em exec utar, e é verdadeiramente
uma ynthe e. A im , por exemplo, no tratado de
hygiene, que entra no plano de educacão physii:a,
póde muito bem o autor parar em analysar causas
gerae e della tirar induções gerae em descer aos
preceitos particulares por onde se governem os pais
e mãi de familias: póde v. g. demonstrar pela
natureza d nossa organisação physica que a rapida
mudança do frio para o calor, e vice-versa, nos
pó de er fatal , e que a ella se não deve ex pôr o feto
que ~ahe do utero materno como de um banho
m orno, em comtudo de cer a designar qual erâ o
gráo d alor que deYe ter a athmo phera que ha de
re pirar o recc m-na cido, se ha de ser recebido em
pannos quentes, se ha de ser lavado logo, se ha de
er lavado m vinho, como aconselhão alguns, se
em agua pura, ele ., etc.
Ora já se vê que e te diversos genero de tratado devem difTeril' muito quanlo ao trabalho que
quanto á exten ão de utilidade. O
devem cu tar
que reunir a dua partes t.heorica e pratica, cu -
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tará muito mais, e sua utilidade será muito mais
geral.
O simplesmente theorico póde apenas servir aos
homens instruidos, que em qualquer nacão são em
menor numero; o simplesmente pratico que contém
reg.ras e preceitos sem analyse, estende-se a um
ma10r numero de individues; mas uma pratica
cega morre, para assim dizer, com os indivíduos, e
não_ tem a segurança que só lhe póde dar a explicaçao das regras e preceitos, convencendo os gue
executão da necessidade ou utilidade delles. l.}ue
quererâ pois a assembléa? Um tratado simples!Ilºnte theo rico ou simplesmente pratico, ou con JUnt~mente theorico e pratico ·1 Eis o que é preciso
explicar.
·
Se. ella as~im o entende, eu votaria pelo tratado
th eo r1co-pratico, e accrescentaria esta declaracão
ao programm~. Taro.bem accresce!'.1taria ás pãtavra - educaçao phy 1ca, moral e mlellectual - a
palavra - ocial.- Nos as faculdades são physicas,
n~orars, inlellectuaes e sociaes . As physicas consistem nas funcçõe de nossos orgãos para consenrar o corpo e dispôl-o para executar docilmente,
se me pos o ex plicar as im, as ordens da vontade;
as ~orae pertencem ao coração e produzem nossas
afTeições e nossas paixões; as intellectuaes formão
o domínio do e pirite e vem a ser a origem de
nosso co nhecimentos; as ociaes são rnrdadeiramente applicacõe da moraes e intellectuaes á arte
de 1•iver com· os homens e forca i-os a concorrer
Para o nosso bem concorrendo nós para o delles.
São qua i a formaes palavras de um dos autores
modernos mais acreditados pelo seu saber e pratica
de educar a mocidade em França, em o seu Tratado de Educação, sem duvida o mais completo que
tem apparecido.
Parece-me facil de conceber que nós temos qualidades a de em·o\ver, cujo effeito é mais de nosso
intere e pes oal e tem mais exercício no circulo
estreito da Yida familiar e particular do que no vasti imo da Yida ocial.
o numero destas metteremo-, com o mesmo autor, o amor da ordem, a
força da alma, a prudencia, a temperança, etc. : no
numero da ociae metteremo a civilidadP-, a tolerancia, o patrioti mo, etc.
Ora , póde muito bem um autor encarregado de
dar um tratado de ed ucação publica, parar no desenvohimento das faculdade intellectuaes e moraes
para formar o hom em instruído e probo, como
fontes das sociaes, e não descer ao desenvolvimento
de ta aliás necessario, porque deixar este desenvolvimento ao acaso e tratar, e occupar-se delle
po itivamente, são cou as muito differentes e de
resultado muito de iguaes . Accrescen taria tambem
ás palavras- mocidade brasileira- as seguintes de um e outro sexo.
Eu estou convencido de que nem o autor do projecto nem es ta assembléa quizerão excluir as mulheres do beneficio da educação publica,.e nem julgo
nece sario demonstrar quantos e quão graves inconvenientes se seguirião de privar uma tão grande
e. tão interessante porção do genero humano, de tmada pela natureza e pela sociedade a tão importantes. funcções, sem a educação conveniente; mas
é preciso declaral-o, porque um autor poderia muito
bem parar na educação dos homens sómente, para
formal-os bons cidadãos.
Verd_ade é que muitas das regras geraes para a
educaç~o dos homens têm ~pplicação às mulheres.
mas é mcontes tavel que a d1fferonça physica de ua
0
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organisacão e a dilferença dos destinos dellas assim Ordem lmfJerial do Cru;:;eiro, segundo a emenda do
que sim.
naturaes ·como sociaes, exigem imperiosamente mu- Sr. Montesuma.-Venceu-so
2. 0 Se lhe seria substitui do o que propozera o
danças essenciaes no plano de educação que a ellas
Sr . Marianno Cavalcanti na primeira parte da sua
se destinar. Eis aqui a minha
emenda.-Ven ceu-se !!Ue não se approvava como
estava .
<C EMENDA
3. 0 Se o premio seria pecuniario e dado por uma
« 1. 0 Deve-se ajuntar á palavra-Tratado- vez sómenLe.-Venceu-se que fo se dado por uma
vez, e que a commissão designas e a quantia.
Theorico-Pratico.
4. 0 Se além disso se deveria dar uma medalha.« 2. 0 Ajuntar <ÍS palavras- physica, moral, inVencou-se quo se désse uma medalha de ouro.
•
tellectual-a outra-socia.l.
<e 3. 0 Ajuntar ãs palavras- mocidade brasileira
5. 0 e esta medalha se traria como in ignia de
-de mn e outro sexo.-Jlfaciel da. Costa. » - Foi condecoracão.- Venceu-se qu e não.
6. 0 Se devia declarar-se o valor da medalha.apo"''íãdã.
O SR. FERREIRA FRANÇA: - Sr. presidente, des~ ' enceu-se que sim, e que o arbitrasse a commi ão.
jarn dar tambem o meu parecer sobre o pr~ m10
Propoz mai o Sr. presidente pa sando á outras
destinado ao que olferecer o Tratado;, e como JUigo emendas:
que se deve dar uma medalha de ouro, acho tam1. 0 Se devia adoptar-se a legenda indicada pelo
bem que deverá ter de um lado a effigie do Brasil Sr. Ferreira França.-V ence u-se que sim, e que a
e do outro a do autõr do Tratado, e isto cercado commissão a redigisse.
com uma legenda apropriada ao objecto do premio;
2. 0 e passava o additam ento do Sr. Lopes
e corno o autor póde ser brasileiro e póde não o Gama.- Venceu-se qu e si m, o que a commi s~ã o
ser, refere-se a legenda ao amigo ou ao cidadão do determinasse o numero dos exemplares.
Brasil. ( Não se ouviu mais. ) No fim do discurso
3. 0 Se ao desempenho deste trabalho serião
mandou á mesa a seguinte
lambem admittidos os est.rangeiros.- Venceu-se
que sim.
« EMENDA
4. 0 Se o premio para elle seria o mesmo indicado
aos nacionaes .- Venceu-se qu e si m.
« Para cercar a effigie do Brasil de uma banda
5. 0 Se passava o additamento do Sr. Vergueiro.
da medalha-A assembléa constituinte e legislativa
Venceu-se que sim, mas que a commi ssão deterdo Brasil decretou esta medalha ao amigo ou ao -minas
e a quaniidade do premio.
cidadão do Brasil.
6. 0 Se passava a 2• parle da emenda do Sr.
« Para cercar a effigie do autor da outra banda
da medalha. (Nome do autor) que eçsinou a crear l\Jarianno Cavalcanti.- Venceu-se que não.
Entrou em discussão o artigo 2° com as suas reso filho do Brasil forte, sabio, bom. - Ferreira
pectivas emendas.
Franca. » - Foi apoiada.
O Sn. LOPES. GA1IA pediu a palavra o mandou para
(Fa'ilárão tambem os Srs. l\fontesuma, Vergueiro,
Andrada Machado, e Gomide, mas não se entendeu a me a a segurnte
o tachigrapho Silva.)
« E ~!EXD A
Por ser chegada a hora da partida da deputação
«
Em
lugar
de
decidirei
sub ti tua-se proporá com
a comprimentar Sua i\Iagestade Imperial pelo seu
restabelecimento, sahirão da assembléa os membros o seu parecer á mesma assembléa.- O deputado
Lopes (;arnci» .- Foi apoiada.
'
de que ella se compunha.
O Sn. HENRIQUES DE BEZE ·nE: - Sr. pre idente
Julgando-se discutida a ma teria, propôz o Sr. presidente se o artigo passava tal qual estava redigido. o exame de um plan.o de educação que se haja db
apresentar a assemblea demanda trabalhos con -Venceu-se que não.
tinuados, e tempo appli cado a esse só cuidado as
Seguiu-se portanto propôr as emendas, e come- commissões
estão sobrecarregadas de tracando, segundo o determinado no regimento, pela balhos, o quedosedentro
vê pela s demoras qu e têm em apreÍnais ampla que era a do Sr. Maciel da Costa, sentar algun dos
que lhe tem sido encarregados
propôz:
Se _a isto se reul)isse o exame de um plano de edu~
1. 0 Se á palavra Tratado se accrescentaria Theo- caçao ficava o plano eterno. Voto porLanto que este
rico -Pratico.-Venceu-se que sim.
artiço passe como está, e unicam ente com a emenda
2. 0 Se ás palavras physica, moral e intellectual do Sr. Almeida e Albuquerque.
se accrescentaria social.-Venceu-se q_ti.e não.
O SR. DUARTE SILVA: - A assembléa nomeando
3. 0 Se ás palavras rnoâdade brasileira se accres- uma
commissão especial para julgar do merecicentaria de wm e outro ~exo. -V enceu-se qu~ sim. mento da obra, não tem qu e ingerir-se na materia
Quanto ao praso para a apresentação do Tratado se não quer erigir-se em juiz; e nesse caso seria
propôz o Sr . ~re sidente:
mister que a obra entrasse em discussão; o que me
1. 0 Se devia ser o do presente anno de 1823.- parece que a assembléa não quer, logo que por este
ar.t1go d~cret~ que dê. uma com missão o seu j uiso ;
Venceu-se que não.
2. 0 Se seria o prazo marcado na emenda do ~hás sena. oc1.oso o arl1go, ~ois para simplesmente
rnformar Já tmha em seu sew a commissão de insSr. Andrada e Silva.-Venceu- se que sim.
3. 0 Se tinha lugar o additamenlo do Sr. Lopes trucção publica. Voto portanto contra a emenda
Gamà offerecido ao segundo artigo .-Venceu-se que do Sr. Lopes Gama .
sim .
. ( Fallarão os S~s. Mon~esuma, Vergueiro, e MaQuanto ao premio merecido pelo autor do Tra- nanno, Cavalcant1, mas nao se entendeu o tachigrapho Possidonio ) .
·
tado, propôz o Sr. presidente:
1. o Se serião supprimidas as palavras com a
Julgou-se a materia discutida, propoz o Sr. pre-
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Fizerão-se algumas reflexões, e o Sr. Vergueiro
certificou serem verdadeiras as diligencias referidas pelo requerente; mas sendo posto o parecer á
votação foi approvado .
O Sn. SEcnETAl\IO CosTA Acu1An deu parte das felilacões dirigidas á asscmbléa pelo governador das
armas de Goyaz Raymundo José da Cunha Mattos,
pela camara da Villa de S. João d'El-Rei, e pela
camarada Villa de S. Bento de Tamanduá .
Forão recebidos com particular agrado.
Entrou ~nlão (era uma hora) a deputação que
fõra compnmentar ua l\fogestade, e o orador della
o Sr. França repetiu o discurso que lhe dirigira,
concebido nos termos seguintes:
<<
enhor ! Os illu tres representantes da briosa
nação brasileira, sempre iguaes e constante nos
seus sentimen,os da mais cordial adhesão á augusta
pessoa de Vossa i\Iagestade Imperial, não podião
deixar de ouvir com o mais extremado jubilo e alvoroço a fausta noticia que ultimamente lhes foi
communicada do perfeito restabelecimento de Vossa
i\Iagesladc Imperial ao seu antigo estado de saude.
« eria mister conhecer bem a intencão da
magoa que impressionára seus animos estremecido pelo desastroso successo, que poz em risco a
vida de Vossa .\Iagestade Imperial, para exactamente concluir quão grande ora seja o prazer, que
n'alma e lhes derrama ao ver passado esse periodo
de cri e que tão graves consequencias nos antolhava.
« enhor, orgão fiel dos puros sentimentos da as_embléa nacional, que nos ha encarregado de tão
honro.a mi são, nó temos de protestar a Vossa
« A comm1 sao de constituição tendo em con- ~lage tade Imperial, que as suas felicitações por
sideração a indicação do r. deputado Rocha Franco tão fau Lo motivo não são o suffraglo de uma cancm que pede se oficie ao governo para que sejão çada etiqueta, que e li~itaa enfadonho formulario,
postos em liberdade o vigario Antonio Pereira lli- Qnde por Yentura se ltberal1são expressões affebciro e outros, prc o no Rio Grande por terem ctu osas, mas vazia de realidade, onde não poucas
opinado contra o veto ab oluto, uma vez que não vezes um cora cão indifferente e mudo manda a boca
ejão accu ados do outro crime: E' de parecer que inYoluntaria fÔrçados conceitos que atariados de
não ha neces idade de ta recomm endação ao go- !Jmprestadas cores, arremedão talvez a phra e do
verno, porque e te ab que ningu m deve ser pre o -entimento, mas que deslembrão sempre ao passo
enão por crime ; e o fa cto de que se trata nãu e tá qu e e exprimem.
ela. ificado como tal. Paço da assembléa, 11 de
« • -ão, senhor, a amisade, es & dom celestial, por
Ago to de 1823.- Pedro de Araujo Lima.-.lfa- mai que lhe ap1~m a orígem de uma simpanoel Ferreim da Gamara.- Antonio Carlos Ribeiro thia gratuita da natui·eza, não póde ao olho da
de A11drada .A/achado e Silva. - Anlonio Luiz Pe- razão negar-se de filha legitima do in Leresse rereira da Cunha.-José Ricardo da Costa Aguiar ciproco d'aquelles que a cultfrão . Este foi, e crá
d'Andradan.-Foi approvado .
sempre a mola real que a vincula os homens em sociedade, e que estreitando ora os laços de intimidade
<C EG NDO
e~!fe Vossa Magestade Imperial e o generoso povo
« A commis ão de constituição, tomando em con- bra ileiro deve por uma ncce saria consequencia
ideração o requerimento de José Fernandes Bar- fazer sentir á Vo sa l\lagostade Imperial os males
boza, o qual achando-se na cidade do Porto, para onde da nação, assim como a cs la os males que a Vossa
tinha ido por cau a de negocio, e não podendo re- Magestad c Imperial por ventura possão acontecer.
«Tal ó, e será sempre a feliz sorte dos príncipes
gressar para o Brasil dentro dos seis mezes, marcados na proclamação de 8 de Janeiro de 1823, pediu humanos, que correndo, como Vo sa Magesfado lmao governo uma pro rogação de mais eis mezes; e perial, o nobre estadio da virtudessociaes, se identendo por despacho que requeresse á a em biéa, re- tificarem com os interesses dos seus ~ovós, unico
corre agora para o me mo fim, é de parecer que ante caminho de avancarem eu nomeá immortalidade.
de se deferir a e to requerimento, se peção informa- Praza ao cóo de conservar á Vossa Mago tade
ções ao governo sobre o dito José Fernande Bar- Imperial duradouro dias, que sejão na posteridade
boza, para se conhecer, e é ou não u peito, e se bem lembrados p los netos da geração presento
está no caso de merecer a graça pedida. Paco da de te Imperio, como dizem, ou fabulão o antigos
assem biéa, 11 de Ago to de 1823.- Pedro de A raujo qu o forão para os Egípcios agradecidos os do se~
Lima.-Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Ma- esostris.
chado e ilva.-.Afanoel Fe1niradaCamara .-A11« Taes são os ardentes votos da assembléa nato11io Luiz Pereira dei C1rnlia.-José Ricardo da cional, taes são os no sos, e taes deveráõ er os de
Cosia Agiiiar de Andrada>>.
lodos aquelles que se honrão do nome brazileiro. »

sidente se o artigo passava tal qual se achava redigido .- Venceu-se que sim, ficando P?r isso prejudicadas todas as emendas a ellas relativas.
Passou-se ao artigo 3° e ultimo.
O Si\. VEnGUEll\O: - Parece-me que não lem lugar
o dizor-se neste artigo d'igno de imprensa, ; a assembléa o que quer ó que se julgue do merecimento
da obra, e por isso se deve ilizer que terá o premio
designado e a com mi ssão julgar o trabalho digno
dello, ainda qno não haja concurr ncia de obras.
E' por is o qu e offoreço e ta emenda suppressiva .
« Que se upprima-dc imprensa.- Vergueiro» .
-Foi apoiada.
( Fallarão os Srs. i\lontesuma, Costa Barros, e
Rodrigue de Carvalho, mas nada se entendeu do
mesmo tachigrapho).
Julgou-se a ma teria discutida, e propoz o r. presidente:
1. 0 e passava a emenda suppressiva. ão
pa sou.
2. 0 Se o artigo passava tal qual. - Venceu-se
que sim .
3. 0 Se attenta a multiplicidade das emendas
devia o projecto voltará commissão para o redigir
de novo.- Venceu-se que sim, fi cando adiado até
voltar redigido.
Era chegada á hora das indicaçõe , mas como a
não houve e, leu o Sr. Araujo Lima como relator
da commis_ão de constituição, os seguintes pareceres:
« PRIMEIRO
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Finda a leitura. disse o mesmo Sr. deputado que do throno, repartindo pelo modo possi vel a séde da
Sua Magestade lhe dera a resposta que ia ler cs- monarchia,
« E ntretanto as cortes portuguezas proclamarão ao
cripta pelo mesmo Imperador, e do theor seg uinte :
" As provas de amor á minha Imperial pessoa, e Brasi l para o convencer dos justificad os motivos
de interesse pela minha saude, que a asse.mbléa que decidirào Portugal a tomar uma medida tão
&"e ral co nstituinte e legislativa deste Imperio tem extraordinaria, co nvidando aos brasil iros para que
<lado, são tantas além desta, -que penhorão meu entrassem como parte principal da nacão cm o novo
Imperial coração, e o obrigão '.!. agradccer.-lhe, e pacto social que estavão deliberand o; e que tendo
certificar-lhe, que em quanto vida 1.1ver he1de de - nclle igual partilha cm dire itos reciprocos, só assim
fender a patria dos inÍmigos intern os e extcrnosf as se poderia co nstituir seg n ra, feliz, e permanente
attribuicões que de di reito me competem como m- a monarchia composta dos trcs reinos de Portugal,
pe rador· constitucional, e defensor perpetuo do Bra il, e Algarves, vangloriando-se de que a marcha
UJ·asil o decoro da mesma a sembléa,
os mte- firm e e rogular d se us procedimento , e deliberesses dá briosa uacão brasileira, que tão credora é rações, a sáz e manifestava no desempenho de sua:
de todos os sacrificios, qu e poderem faz er aquelles, augusta funcções, e ;;e patonteava na re forma dos
que verdadeiramente amarem o Brasil, e forem tão abusos que opprimião a n ação.
« Liso ngeado o Urasil com a vant.age ns que lhe
b1'8sileiros como eu o so u e me preso ser. Paço 11
de Agosto de 1823.-Imperador Constitucional; e prometia um governo monarchi co repre enlalivo,
Defensor Perpetuo do Brasil ».-Foi ouvido com mandou logo cus deputados ; e ú proporção .quo
es tes hião chegando, as córte augmentavão eu
muil.o especial agrado.
O Sn. CAnNEmO DE C,rnpos : - Pedi a palavra máo. tratamentos, e e troita vão o plano de n ossa ropara declarar que hoje faltou a guarda de honra que colonisação, destruindo a força moral, e physica des te
é o eslilo acompanhar as depuLações, mas esta falia estado, declarando provin ia de Portugal, do Cabo
procedeu sómente de eu ser ainda noviço no lugar de . Roque até o Amazonas. Segurarão a Bahia
de ministro de Estado, e deixar por isso de ex- na sua obediencia; e mandando trvpas para cump edir á repartição da gner ra as parcitipações neces- prir suas ordens, concederão governos t tLmultuarios
cessarias. Eu fui só o culpado desta ommissão.- á provincias, promoverão a anarchia, e declararão
benemerito da patria os que pozes em em execucão
Ficou a assembléa inteirada.
seu lerrivel decreto de 18 de Abril de 1821. ExciuiO Sn . PEREJHA DA CUNHA: - Peco a palana para rão os brasileiros dos 1ugares de diploma ia, e do
ler o proj ecto de proclamação de qÚe es tava incum- posto do exercito na grande promoção: nega rão aos
bidà a commissão de constitui ção ; e peço igual- deputados do Brasil todas as s ua ju las requi icõe>
mente licenca á assembléa para a ler sentado, pois e afinal mandarão r colher para Portugal o Au,.,Ústo
debililado pêla minha moles tia não posso lê-la de pé. Hegente, destrnir os tribunaes, e reduzir tudo ao
Foi-lhe concedida a licença, e fez a leitura nos antigo estado de Colonia.
term os seguintes :
«Não contentes as Côrtes de Lisboa com tão offeu« A assembléa geral constituinte elegi !ativa do siva , e odiosas deliberacõc , declararão guerra ao
~ra il, ).'equerendo ú In glaterra, que não co n cnImperio do Brasil aos brasileiros.
.
« Manifestando os portugu ezes sua unamme re- ~ s~ a venda de muniçõc para e te rei no, ordesolucão de restab elecer uma nova fórma de governo nando a . A. R. que remet e a Portugal a emda nionarchia, promettendo uma constituição sabia barcações nacionaes que os live om cm e lado dr
e liberal que foss e o germen productivo de nossa nav eg~r. E ultimamente pr?puzerão ás naçõe escommum prosperidade, muito era de esperar que trangetras trocar por exerc1tos parle do territorio
abracassemos tambem a causa de uma nacão de brasileiro para poderem subjugar a outra parte e
que raziamos parte, e de quem eramos descende ntes . reduzir a escravidão um paiz, qu e desd e a sua d' << Para pôr em pratica se us projeclados fins, Por- coberta pelos portuguczes o tratou com as maiores
tugal julgo u iudispensa~el .convocar côrtes ~craes liberaHdades offerecendo-lhes todas a suas riqueza
'
extraordinanas, e const1 turntes, lan çando mao do e todos os meios de os engrandecer.
<e Esta serie de traiçõe , e vi· procedimentos da
melhodo que a Hespanha outr'ora adoptara para
salvar- se dos horrores da anarchia, a que a havião Côrtes .de Lisboa, erão mais que sufficicntes para qur
precipitado a e~ii:;ração de seu. ligitimo sob~rano, o Brasil desde Jogo romp esse o nexo politico que
e as pretenções rniustas de um iugo es trange1ro. E o ligava a Portugal; porém outra foi sua generosa,
pondo em viva actividade os emissarios que no e moderada conducta em crise tão arriscada.
<(Representarão suas províncias pelos sous depuBrasil havião d'antemão espalhado, co n seguirão os
portuguezes, qu~ estes assalariados _aventureiros tados que o J3rasil na atti.tude, o cathegoria cm qu r
adquirissem pp.rt1do na gente super fi c1~ l, os quaes se achava nao podia deixar de ter uma d legacão
associados com a tropa Europea derao o grande do_QQder ex~c utiv o, ~inda maior da que o Sr. ·n.
impulso que esta.va a seu alc~n~e, e. afinal conse- 1ÕaoVThavrn concedido em seu regimento ao Auguirão que ;J?:l-Rei, e os bras1leirosiurassem obe- gusto Regente: que não co nvinha ao exple ndor do
decer, o observar uma constituição q,ue ainda se Brasil, e a opulencia de sua riqueza, e produccõe
achava na massa das possibilidades . E quem não prescindir de um commercio livre, e franco de "que
gozava desde o anno de 1808: que lhe era doloroso
vê a invalidade deste coacto juramen to !
<e Gonvencido então v Senhor D. João VI, de que e oppre_ssivo ter cm selt seio tropas Europcas, as
devia cumprir a real p_romessa solemnemente feita quaes tao longe e?tavão de segurar o territorio, e a
no seu decretode26 de Novembro de 1807, e que sua paz ~nte_rna do pa1z, que antes promovião a desorreal presenca acalmaria as inquietações agitadas em gamsaçao do (l'Overno, ameaçando, e insultando os
Port.ugal, ás quaes propendião para uma guerra nac10na_es, excitando a guerra civil, e a publ ica in/
civil que seu magnanimo coração queria evitar, qmetaçao.
deliberou regressar para Lisboa, deixando por sua
<e Devendo as Côrtes de Lisboa reconhecer seus
grande politica ficar entre nós o augusto successor erros, e a co ndcscendencia sem limites do Drasil,

SESSÃO EM 11 DE AGOSTO DE 1823
sustentarão seu orgulho, e perversidade , expedirão
mais tropas para atacarem nossa liber_dade, vida, e
propriedade ; negarão o poder executivo como lhes
fôra propo to, o decretarão absolutamente que o
augu to s ucces or do throno regressasse á J>ortugal
para ser mai uma vicLima da infame demagogia
que o governava.
« Neste co nflicto tendo o Brasil de deliberar, se
qu eria co ntinuar a ser Reino, ou passar de novo a
ser olonia ; ser naciío livre, e independente, ou
co nqui ta de Porfngal; dar a si proprio a lei, ou
recebei-a de mão inimiga: decidiu- e, e proclamou
IJrio am ente sua emancipação. Tão nobre reso lução
apoiada no voto co rajo o dos valentes paulistas,
end o apre en tada pela amara desta capital ao incli Lo regente, e recon hecendo es te. suas vantagens,
e justica, declarou pelo modo mais firme, e gene ro o que fi cava no Hra il no dia 9 de Janeiro de
1822: dia para sClmpr fausto, e memoravel que
fixa o momento feliz da fundação deste imperio, e
que ení abenroado p lo nos o vindouro , como a
pedra angular ·do mago to o edificio da nossa independencia.
.
cc Então atropa portugueza estacwnada nestacôrte,
com a maior pcrfidia, e ouzadia pega em arma
toma po içõe vantaj~ a , dispõe- ~ d_e uma ~a
neira hostil. e o chefe 111Lru o de te mdigno partido
intenta le\·ar arnnte o in ultante sy tema de sujeicão do Bra il, e atreve-se sacrilegamente a desobedecer ú ordens do governo, querendo praticar o
me mo acto de violencia qtie impunemente ha,·ia
d'ante exercitado: ma o .\.ugu to Regente desenvolvendo eus talento , e a h roica Yirludes que
o adornão, repellio e la tropa iu ubordinada,e in olenLe, fazendo-a embarcar para eu paiz natal:
reenvia para t>ortugal a que depois chegou com
iguao prelençõe · : vóa á provincia cen traes, e
di ipa com ua augu la pr 1mça o partido faccio o·: ouv rm on elho o procuradore gera
das provincia_, a qua se hião coligando á proporçüo qu lhe con Lava da p ima conducta da
Curle de Li boa : manda convocar a pedido dos
po1•0 · e La a mbléa con Lituinle, o legi latim:
augmenta
r forma a tropa e marinha nacional:
econ mi _a, e fi cali a a ronda do e Lado, e todo
o outro ramo de publica admini tração : e para
remate do tão " lorio o feilo declara á fac e do
mundo intei ro, qu a ua patria é o Ilra il, e que em
na defen a derramaria a ultima gotla de eu _angue.
,
e( Os acrificio a que e >olou e te ojven Príncipe,
baluarte da independencia bra ilica, uas energicas
medidas, e aju ladas providencia para preserrnr o
bello paiz que habitamos do e_traço . e d~ oi ação
de qu o ameaçavão o barbaro da IU-itama, vó o
sabei , brasileiro , e em premio de seus ruagnanimo esforço~, tendo-lho dante ofTerecido o glorioso titulo de vos o defen or perpetuo, que por elle
fôra aceitado, vó lhe cõncede te por unisona acc\amaçào a co rôa do imperio. Reconheceu a nação
brasileira, quer a. um indo eu mais caro e imprescriptirni direitos podia praticar os mesmos
a tos de sob rania como o v lho portuguez tinbão
feito, quando cm 1139 acclamarão Il i de Portugal
a D. ,\ fTon o Henrique , e quando em 1385 elevarão D. João 1 ao throno lusitano, e em 1640 a
D. João IV, quebrado o ferro da tyrannia Hespanhola.
u Declarada solemnemento nos a indepondencia,
acclamado, e coroado nosso augusto imperador
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constitucioq.al, e defensor perpetuo, se desligou 0
Brasil do toda a sujeição a Portugal, e achou-se na
r~g~rosa obrigação de or~~nar suas leis politicas e
c1 vis, que dessem estabilidade, e fórma liberal ao
governo, e por meio de bases invariaveis consolidasse o imperio .
u Brasil~iros, o primeiro passo de uma nação que
se quer solidamente emancipar, e constituir é estabelecer uma autoridade publica, que marque a linha
dos poderes polilicos, que faz a base e-sencial do
systema constitucional, para que cada um delles
saiba o que lhe compete, e deve fazer para o bem
da sociedade.
esta autoridade tutelar delega a
nação parte da sua soberania para que es ta lance os
fundamentos de seu novo pacto social.
u Taes são os altos fins para que foi convocada esta
assembléa de re presentantes da nacão: ella deve
formar uma constituição em que se· estabelecão as
leis fundamentaes do imperio, que hã_o de rêgular
os direito , e obrigacõ06 do imperante, e dos subditos. Este é o objectó da nobre e augusta commissão
àe que e lamo hoje encarregados.
« Collocados vos os deputados entre a nacão e seu
augusto monarcha, como arbiLros de seus ·poderes
e de vossas garantias, nosso vigilante zelo no es~
cudará do extremos para que se estabeleça a maxima liberdade ciül unida á maxima seguranca individual, e não aconteça que pela falta das neêessaria prerogativas fiqu e em o vigor, energia, e lustre
precisos o throno imperial.
cc /1. constitui ção_d_~ imperio_ manterá ( egundo o
que Juramo ) a religiao cathohca apostolica romana
e firm<l:fá a successão da corôa imperial na legitima
dynast1a do r. D. Pedro de Alcantara, a quem a
nação por geral, e unanime espontaneidade, e sem
coacção alguma escolheu, e acclamou seu primeiro
imperador con titucional, e eu defensor perpetuo.
« !arcará as attribuições do poder executivo, a
inviolabilidade da pe soa augusta do soberano da
nação, e a respon abilidade e!fectirn dos ministros
de Estado, e agentes do mesmo executivo, prescreve ndo - ~110 sua. funcções, e obrigações, e as pena a
que ficao suge1tos excedendo-as ou co nfundindo-as.
« Determinará ao poder judiciario o sy tema, e
fórma de eu exercicio, fazendo-o respon aYel pelas
pre1·aricações, abusos de juri dicção, e ingerencia
no ou~r~ poderes do E lado, afif!l d ~ que a justiça
se adm1m lre a lodos pelo modo mru simples e facil.
mai prompto e seguro.
u Indicará quaes sejão os direitos do cidadão brasileiro por nascimento, naturalisacão, e Yisinhanca ·
quando se suspendem, ou os perde, e quando· o~
reassume. Estabelecerá o methodo, e regulamento
na admini tração, e arrecadação das rendas do Eslad? para terem . ua de\ida applicação, segundo o
ma1 bem entendido sy tema de economia política.
cc A con lituição fixará o direito, e de ignaráos casos
em que ~e dern faz er a guerra quem a póde declarar
e quem ha de ~onYeu cion_ar os tratados de paz'.
treuoa, e neutralidade ; ass1m como es de allianca.
commercio e na,·egação com as nações estrangêi-

ra.
1c Firmará o direito inalienavel de proteccão aos
subdito do imperio, e o casos a que se esten.de aos
e trangeiro emquanto nelle residirem; estabelecendo até onde ch_egão os ollicio de hospitalidade
para com o subd1tos das outras nacões. Conservará illeza a int gridade, soberania, e lndependencia
deste vasto imperio.
<e O exercicio da liberdade da imprensa, como um
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dos mais respeitaveis direitos do cidadão, serél man- ção, que nos induz a abraçarmos como patria, ou
tido e seus abusos serão punidos por lei r egula- o proprio •paiz aond pela prim eira vez vimos
men'tar. A policia, companheira in eparavel dos a luz do dia, ou aquelle que por motivos de
povos civilisados_, depondo ~eus habitos de ~rbitra- interesse individual, ou familiar faz a nossa feliriedade e despotismo, exercitará suas fun cçoes com cidade.
zelo e franqueza, velando sem cessar sobre a segu« Contrahido porém ta ita, ou exprc amonte este
ran~a, e tranquillidade do cidadão, e.do Estado.
pacto social, é tão inju to er privado o cidadão elas
ctA assembléa tomará as mais adequadas medidas vantagens a que alio lem direito p lo acto da sua
para promover o augmento da. pop~la ção , e apr? - asso iação, como é cri111ino, a, e cxocravcl a transYeitamento das terras deste fert1l pa1z conservaçao gressão dos dever e agrado , a que ell volunlariae melhoramento das instituicões de caridade. Fun- ment se pro tou,
dará as uniYer idade que nÍais comier para cu!« Lancemos para longe toda a qualidade d pretivar as sciencias, e difundir as luzes facilitando Lodos yenção que vai e~ oppo ição com os princípios de
os meio de publica educação para adoçar os .cos- JU t1ca, e hberal1dade. Afast mos de nosso paiz
tumes, adiantar as artes, favor ecer a mduslria, e prejuízo , e r~v~lidad es, gu~ não podem ler lugar
engrandecer o commercio como fontes perenne da entre povo c1v1 h ·ado . Seião óment a virtudes
riqueza das nacões .
cívicas, e moraes os ignae característico de no a
«Por opportÜnos estabelecimentos será a marin.ha distinccão.
levada ao maior auge que nossas CITcumstancias
<< A ·confraternidad~ dos cidadãos, e a união das
permittirem para conservarmo em respeito as ex- prodncias do Brazil é que dernm firmar a trantensas costas marítimas deste imperio; u tentar- quitidade e grandeza de te na cen to Jmperio, e
mos energicamente a dignidade do pa,ilhão nacio - com ella a força phisica,
moral para r bat nnos
na!; e protegermos como é mister no sa marinha as agres ões de nos o inimigos int roo , e externos.
mercante.
« A grandeza do nosso exercito será graduada com
« A pro peridadc brazilica consi$te obretudo na
a possivel exacção, e economia, quanto pr ci o fôr ob ervancia exacta de sua constituição, que é o
para r epellir qualquer ataque externo, sem e rou- paladio de sua liberdade civil, e ao abrigo do qual
barem bracos á lavoura, e a industria com recruta- todoocidadãobrazileiro;levegosarda commodidades
mentos violentos, e muitas vezes desnecessarios em da Yida social. Uma lez feita a lei fundam ental do
uma monarchia constitucional, aonde a lei, e a estado por delegação da oberania nacional, ella
forca moral devem vigorar a harmonia dos diverso dern ser religiosamente cumprida, e o poderes
ranios da publica administração, e manter a paz, e político nella marcado se não devem ullrapa sar.
segurança interi;ia da sociedade, estabelecend?-se ao
« l\fas nos as fadigas serão frustrada , e e tornaráõ
mesmo tempo dignas recompen as para animar o inuteis no sos trabalhos se não con pirarmos todos
valor, e virtudes marciaes .
cordialmente para seu complemento, reunindo
" A assembléa pres tando sua particular attenção a nossas forças, e opiniõe , qu e devem ter por unico
todos os objectos, que contribuir podem para a objecto o amor da patria.
felicidade da nação, aceitará, e acollierá agradavel<( Brazileiro ! Embora affectados liberae !rabamente todos os projectos, e memorias; toda as lhem por separar-no : armai-vo de indignacão,
representações, e notas; todas assupplicas, e queixas e declarai-lhes interminavel guerra; a lutá é
de qualquer qualidade, e natureza que sejão fazendo pela liberdade; lembrai- vos di o, e repulsareis
examinar tudo por commissões para isso de tinadas eus emb u te . Não vo dcLxci
eduzir por cs, es
para dar a taes resp eitos .aquellas providencias que mon tro da intriga, e da perfidia, quo 6 tªm
forem da sua competenc1a.
por alvo seu unico, e pessoal interesse. Attcndei
«Sobre estas bases, brasileiro , a assembléa orga- que a anarchia será o fruto de vo a in co n idenisará os vínculos, e reciprocas obrigações que deve ração, se u horrores o premio de vo sa de união.
encerrar o nosso pacto social . Oh ! e quanto nos
« Confiai na a sembléa co nstituinte e IPgislativa
magôa não ver ainda em nosso seio os represen- que e empenha cm boa fé, e com a maior frantantes de algumas províncias, que a providencia queza, e lealdad e em deliberar a conslituicão do
separando do continente da Europa pela extensão Imperio, e as reformas indispensaveis para· ser o
immensa do occeano, quiz que fossem comnosco a Brazil opulento, e entrar na ordem das grandes
me~ma familia.
nações do mundo. Elia fará que ,ejamo admirados
« Louvores sejão dados aos briosos habitantes da pelos povos mais bem constituídos, os quae ambiBahia, que em porfiosa luta, ap ezar dos maiores cionando nossa amisade, celebraráõ com o no so
sacrifici s, ec om o soccorro das valorosas tropa5 paiz estreita liga, respeitando todavia nossa Indedas leaes províncias que os ~u~iliarão, souberão pend encia.
dignamente ostentar seu patnot1smo, defender a
« Descançai no zelo infatigavel, e paternal solicihonra de suas pouzadas, e vencer com o mais de no- tude do Sr. D. Pedro d' Alcantara, nosso 1•Imperador
dado heroism9 a pertinaz resistencia do vandalismo constitucioual e defenrnr perpetuo, que tendo dado
lusitano.
'
provas incontestaveis da sua constitucionalidade
" esta gloria deve ter igual parte todo aquelle ha de ver com animo sereno, e firmeza de se u
que cooperou para tão glorioso fim, e adherio sin- au_gusto caracter_, promulga~ uma constituição justa,
ceramente á sagrada causa da nossa lndependencia, e adequada ás circumstancias do Brazil, que deve
seja oriundo de um, ou de outro hemispherio.
marcar a época afortunada da prosperidade de
~ Q lugª-r do nascimento não ' é que inílue essen - se~s subditos, a quem ama. com o ~ari!_l ho de pai,
cialmente para o desenvolvim ento das relacões que e hsongea com o honroso titulo de 1rmao; e que
a natureza grav.ou em nossa alma para com 'os entes ha ~ igualm~nte ~xecut_ar as leis, e os foros da
da nossa especie. Seja qual fôr nosso destino, .1 naça_o com a~uel a_mteg~1dade, que deve corresponnós somos sempre acompanhados de um intimo 1der as suas imperiaes v1rtudes.
sentimento para o melhoramento de nossa condi« Brazileiros llA constituição vos será brevemente

SESSÃO EM 11 DE AGOSTO DE 1823
apresentada; por ella conhecereis as verdades que
vos são annun ciadas, e vos convencereis dos
nobres sentimentos de vossos representantes1 que
só têm cm vista os principios da justiça, e a telicidade nacional. Paco da assembléa, 8 de Agosto de
1823. - Antonio luiz Pereira da Cunha. -Antonio Carlos llibeiro de Andrada 111 achado e Silva.
- lll anoel Ferreira da Gamara. - Pedro de Araujo Lima. - José fücardo da Costa Aguiwr d' Andrada. »
O SR. PERErnA D.1 CuNHA: - Eu a mando á mesa,
e a assembléa deliberará sobre o seu destino se lhe
parece r digna de consideração .
Depois de algumas reflexões decidiu-se que se
acrescentasse no alto da primeira folha as palavras
- proj ecto de proclamação-, e que se imprimisse
para ser distribuido e examinado pelos Srs. deputados
e deliberar sobre elle a assembléa.
O SR. CosTA AGUIAR leu um parecer da commissão de legislação sobre providencias exigidas pela
camara da Villa de Aquiráz da província do Ceará,
que fõra proposto e ficara adiado na sessão de 9 do
corrente.
O SR. ALENCAR: -Eu fui o que pedi o adiamento deste parecer, por ser de summo interesse um
dos objectos delle, que é a instrucção publica, ele que
tanto precisa a minha província, onde sendo a sua
população de tantas mil almas, até lhe Jaltão os
mestres de primeiras letras.
Eu quizera que a assembléa ou mandasse pôr em
observancia o que ha na nossa legislação a este
respeito, ou que se propozesse um proj ecto para
este fim. Já não digo que por ora tenhão mestres
até as villas mais pequenas, mas ao menos trate-se
de que os haja nas mais principaes, e depois se
cuidará nas outras.
Foi sempre sorte do Brazil existir no meio das
riquezas, e não tirar partido deli as para a inslruccão; e desejava que isto não continuas e a
ucceder no nosso tempo. Este mal é remediavel,
e é mui digno dos nossos cuidados .. .... ... (r ão
e ouvio o resto.)
O n. RoDRIGUES DE CARVALHO: - - Ha falta
de providencia nesta parte , i so é innegavel; mas
quem deve da-la é o governo. Em todas as villas
ha mestres ; mas como pelo antigo systema se
entendia que não se devião cultivar as sciencias no
Brazil, achárão um meio de levar ávante o systema
sem infringir a ordenação, isto é não llJlgavão aos
Jllestres ; quando estes requerião seus ordenados
dizia-se-lhes que não podia ser, e elles quando se
desenganavão desamparavão as cadeiras, e estava
conseguido o fim. Portanto se o nobre deputado
quer que se enchão as cadeiras, proponha uma
indicação para que o governo faça pagar aos
mestres, e com isto está remediado o mal que se
deseja providenciar.
O Sn. CARVALHO E MELLO : - Sr. presidente:
Sempre que se tratar de estabelecer e difundir instrucção publica acharei justica, e proveito. Em todos
os estados é esta a baze da cÍvilisação e moralidade,
e o caminho por meio do qual se consegue prover
a sociedade de homens habeis para os empregos
civis, politicos, e militares.
Se muitos cuidados têm a este r espeito nações
illustradas, eomo não se dirá necessario e util neste
Imperio nascente? Por desgraça e desventura nossa
&.mãi patria se descuidou de estabelecimentoslit era ri-
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os por muito tempo; e quando se instituirão cadeiras
para nellas se ensinarem os primei ros elementos
da educa ção scientifica se ordenou, que se pozessem
professores nas cidades e villas, e cuidava eu,
quo não faltavão em algumas dellas, pelo menos
os de primeiras letras e assim estive persuadido
em todo o tempo em qu e fui director dos estudos. Mas com que maravilha e espanto ouvi agora
ao illustre deputado o Sr. Alencar dizer, que em
uma villa tão notavel não os havião nem ainda o de
primeiras letras.
Sei que pela maior parte se dá por motivo ou
desculpa desta falta o não chegar para as depezas a
renda do subsidio litterario particularmente destinado para o pagamento dos professores publicos.
É porem esta cauza, ou antes pretexto, inatendível;
porque semelhante imposto deveria ser unido á
massa geral dos rendimentos publicos, e se devião
della tirar as despezas para o estabelecimento e
paga dos mestres propostos para o publico ensin o da
mocidade brazileira.
Quem não vê, que é esta despeza uma das mais
urgentes, e das de primeira necessidade em um
estado? Con heço e é justissimo, que se deve fazer
um regulamento geral nesta materia, que tenha por
baze um plano regular de educação, o qual deverá
ser o objecto dos nossos cuidados legislativos como
mui urgente e necessario. Devemos comtudo providenciar aos cazos que instão como é do que a
pouco se lembrou o mesmo illustre deputado, e na
verdade é por extremo escandaloso ouvir dizer que
ha uma villa que o mereceu ser, na qual não ha
professor de primeiras letras.
A regra que ha para ser qualquer julgado ou
lugar eregido em villa é, que nelle tenha crescido a
povoação a par do augmento da agricultura, indu tria ou commercio, e estes justos fundamuitos são
tambem os que induzem a crer, que nellas de>em
haver por força os necessarios professores. Em o
não haver na villa referida e em outras de igual
caracter falta -se ao cumprimento da lei e ordens
existentes, e é por certo esta falta mui digna de _er
atlendida. Tenho pois Sr, presidente, que se dern
quanto antes tratar de um regulamento geral para
este negocio de tamanha importancia, e emtanto
estou de accordo com o voto do illu Ire dep utado o
Sr. Alencar porque o acho mui judicioso e circunspecto.
(Fallárão lambem os rs. 11.aia, e Carneiro da
Cunha; mas não e ent~ndeu o mesmo tachigrapho.)
Por dar a hora ficou o parecer outra vez
adiado.
O SR.' PRESIDENTE assignou para a ordem do dia :
1. 0 A 2• discussão do projeclo sobre arrecadacão
da fazenda de defuntos e auzentes: 2. 0 regimento
da assembléa.
Levantou-se a ses ão ás 2 horas d!l tarde. - llfanoel José de Sou;;:a França, secretario.
RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA
PARA MANOEL JACINTHO NOGUEIRA DA GAMA
Illm. e Exm. Sr.-A assembléa geral constituinte
e legislativa do imperio do Brasil manda participar ao governo que approvando o parecer da
commissão de fazenda tanto sobre o r equerimento
de Manoel dos Santos Pereira e C•, contractadores
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das sizas da villa de Campos, em que se queixárão
da resolução da consulta de 27 de Setembro de 1822,
que mandou lerminar o contracto n'aqnelle anno
que era o segundo do triennio . a r rem~tado, como
so bre a representação de _Joaqu11n Jos_e _Gomes _da
Silva e Castro, que pediu que subs1st1sse a dita
determinacão: Tem resolvido que os arrematantes
devem ser.conservados na posse do co ntracto gue
.arrematárão perante a junta da f~zenda .?ª provm_cia do Espírito-Santo, de que nao podiao ser privados por um meio extraordinario, mas sómente
depois de se mostrar por sentença profcnda _no
j uiso competente a nullidadc desta <n'rem~taça?;
tendo antes disso unicamente lugar a ml1maçao
-de dever pertencer aos contractadores t_ão sóm ente
a cobranca da siza conforme a pratica antiga,
ficando pertencendo á fazenda publica tudo <_Iuanto
elles recebessem de excesso sobre esta prattr.a; e
intimando-se-lhes igualmente que ficarião lambem
obrigados á reposição das sizas de vendas a prazos,
que excedessem o triennio arrematado, no cas_o ~e
se provar legal e compete nteme~te que cont.ra~'lerao
ao disposto no paragrapho terceiro das cond1çoes do
seu contracto . O que V. Ex. levará ao conhecimento
-Oe S. l\'I. Imperial. Deus guarde a V. Ex. Paço da
assembléa, em 11 de Agosto de 18.23. -1 osé Ricardo
da Costa Aguiar d'Andrada .
Sessão em 12 de Agosto de '.1823

PRESIDE:'!ClA DO SR. BISPO CWELLÃO -MÓR
Reunidos os Srs. deputados pelas 10 hora- da
manhã, fez-se a chamada, e acharão-se pre entes 69
faltando com causa participada os Srs. Pereira da
-Cunha, Rodrigues Velloso, Xavier de Carvalho,
Navarro de Abreu , Andrada e Silva, Dia , Ribeiro
d'Andrada e Rodrigues da Cos ta.
O Sn. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e
leu-se a acta da antecedente.
O SR. VERGUEIRO : - Parece-me que ha na acta
uma expressão que me diz respeito, e que não é
exacta . Sobre o parecer da commissão de constituicão relativo a José Fernandes Barbosa, eu não
disse que o abonava, disse o que sabia a res peito
d'aquelle facto porque estava presente e vi as diligencias que elle fez para embarcar quando eu sabi
para o Rio de Jan eiro ; por isso me parece que ha
alguma falta de exactidão.
O SR. ·FERl'íANDES P1NnErno: - O Sr. depulado
disse que este Fernandes Barbosa fizera todas as
diligencias para vir, e que o não conseguira por não
haver lugar no navio, e é o que quer dizer a expressão abonou as diligencias , de que eu usei ; mas se
isto se não julga exacto eu emendarei.
O Sn. ÁNDRADA i\JACHADO: - O que se diz na
acta é que abonou a realidade das diligencias, e
creio que nada ha a mudar.
Consultou-se a assembléa, e foi approvada a
acta. (a)
O SR. VERGUEIRO: -Tenho para offerecer a esta
assem bléa dous exemplares de uma memoria ano~yma que tem por titulo - Esboço do systema
(a) Na acta desta sessão não se aponta a leitura
da antecedente nem a sua approvação; mas este
c urto debate prova assaz que se leu, e que por fim
se approvou .

politico natural COio algumas applicações ao Ilrasil Nbtão-se neste escripto algumas inexactidões, mas
tem lugares r m que trata objecto importantes. Eu
desejo que um do exemplares soja remettido á
commissão de constituição e outro fl de colonisação .
O SR. PRESIDENTE : - Pergunto se a offerta ha de
er recebida simplesmente com agrado ou com es pecial agrado.
O. Sn. FllANÇA: - I-la exempl os de r ccpção
com especial agrado fl offerl:i feita por um r. d pulado .
O Sn. Co TA ÁGUIAn: - As offertas do Srs . deputados são recebidas com especia l agrado, o as im
se tem praticado em casos sem lhantes.
Consultou-se a assembléa ; e foi recebida com e pecial agrado.
O SR. VELLO o SOA RES lambem offereceu outra
memoria. - Foi recebida igualm enle com especial
agrado ; e fi co u sob re a mesa para se lhe dar a
direcção conveniente.
Passou-se á ordem do dia, e entro u em 2• discu são o projecto de loi sobre a arrecadação da fazenda
dos defuntos e ausentes .
cc Art . 1.° Fica revogada a provisão do tribunal
da mesa da consciencia e ordens de 28 de Dezembro
de 1754, na parte em que ordena qu e se pagu
sómente a quantia de duzentos mil rei da quo s
mostrarem por justificações. »
O SR. VEnGuEmo :- Logo que e apre entou este
proj ecto eu vi qu e a ser adminido devia er muito
emendado; porque o rcmodio nelle e tabelccido não
tem a precisa extencão, não abrange todo o mal ;
e ficão portanto abértas as por las nos me mos abusos que se pretendem pre,·enir. Por estes motivo
offereço a e ta as embléa uma emenda cm qu julg
ter acautellado a maior parle dos inconveni nte
que se encon trão sempre ne ta qualidade de negocio , com gravi imo prejuízo da partes intere sadas.
<< EME DA
cc Supprima-se o arti go 1°.
« Ao art. 2°- 1. 0 'os caso em que o JUiso da
provedoria dos defuntos e ausentes , deve pelo seu
regim en to arrecadar as heranças dos fall ecidos a
provedoria do domicilio do fallecido nos 5 ann~s
que se seguirem ao dia do falle cimenLo, é juis~
comp etente, para nelle se habilitarem os herdeiros
e serem intentadas todas as acções, que competireU:
contra a herança, com a unica citacão do thesoureiro do juizo .
•
cc 2. 0 Se houver pessoa, que queira forn ecer allegações, ou provas a favor da heranca, o thesoureiro
será obrigado a aceita-las, e fazer uso dellas, sob
pena de responsabilidade.
« 3. 0 Quando a herança rõr convencida será condemnada nas custas.
« 4. 0 As sentenças contra heranças não terão
final execução , sP.m que o exequentc preste fian ça
idonea a restituir a cousa vencida com o rendimento, ou juro da lei, se a sentença fôr embargada
dentro de 5 annos do § 1°, e fôr afinal revogada :
direito que fica salvo aos herdeiros.
« 5. 0 O provedor, logo que tiver noticia do fallecimento da pessoa, cuj a herança deve arrecadar,fará
um pr.icesso informatorio, em que averi gue o nome,
es tado idade e origem do fallccido, e nome e resi-
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dencia das pessoas, que se presumir serem herdeiros ; do qual remetterá uma copia á secretaria de
estado dos negocios da justiça.
.
. .
cc 6. 0 A secrelaria mandará publicar no Duurio do
Governo o resullado das averiguações sobre o fallecido; o enviará o resultado de todas as averiguações
aos juizes dos districtos dos pi:_esumidos herdeiros, incumbindo-lhos que o foçao constar aos
mesmos .
cc 7.0 O provedor, logo que fizer o processo infor matorio, mandará citar por edicLos geraes as
pessoas que entenderem ler direito á herança, para
que se habilitem por herdeiros, e respondão ás
acçõo , que houverem de ser intentadas contra a
heranca.
cc Ârt. 4. 0 As acções que não excederem o valor
de 200$000 serão ia lentadas por justificações; as
que excederem por libello. - Vergueiro. »
O Sn. \ ND l\ADA MACHADO: - Por bem da ordem,
o que acabou de ler não é emenda é um novo projccto ; as emendas são respectivas a cada um dos
artigos, o isto é um projecLo inteiramente novo, e
até concebido sobre bases difTerentes .
O n. VEncUEmo: - E' certo que a emenda é
muito extensa, porém não a!Lerei a base; o que fiz
foi acrescentar garantias do direito de propriedade,
do direito do herdeiros, etc. mas conservei o principa l.
O Sn. CosrA Acu1An - E' preciso decidir se é
um novo projecto ou e é emenda.
O 1t. .\l.uA: - O que eu creio é que o nobre
deputado não deve ser privado do direito que lhe
dá o regimento ; e cinco rs . deputados a considerarem co mo emend a de te projecto, devo ser como tal
considerada para ·e discutir, na conformidade do
regimento.
O n. A:-;on .10.1 MACHADO : - Perdôe o illustre
deputado, ninguom tem o direito de faz er do preto
branco nem do bran co preto; ha na verdade o direito
do apoiar, ma 6 se verifica sobre emenda ; o que
o não fÜI' nem 5 nem 50 o fazem ser. Cabe neste
ca o a que tão provia, e i Lo devo ser olhado como
emenda ou como projecto; se é emenda tem lugar
o or apoiada, se é proj e to segue-se outra marcha.
O SR. H.onR1G ES nE C.1nvALHO: - Eu convenho
no que diz o illu tre preopinante; mas creio que o
Sr. Vergueiro póde muito bem ir applica.ndo as
difforon te partes da sua emenda aos artigos do
projocto á medida que se forem discutindo. ão vejo
nisto inconveniente algum.
Pedia-se votação,~ propondo o Sr. presidente se
devia co nsiderar-se proj ecto ou emenda, venceu-se
que não podia considerar-se como emenda simples ; ma que podia seu nobre autor ofTerecer
a sua doutrina á proporção que se discutissem os
artigos .
O R. Go1rnm: - Sr. presi dente : quando es te
projccto de lei apparecou e foi discutido em ~lobo,
eu fui de opinião que elle não passa se á 2• discussão: e bem que pelos illustres deputados, que de
igual sentimento farão, se tivessem produzido mui
plausivois rasões, ou accrescentei algumas, e segundo me r ecordo farão por ser inoxacto e defeituoso; injusto, e anliconstitucional: disse que era
inexacto e defeituoso, porque alterando-se por este
proj ccto a disposição da legislação peculiar do juízo
da provedorias dos defuntos e ausentes, e o systerna
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geral da legislação estante, a respeito daquella não
fez mencão, de todas as provisões identicas á materia que se pretende alterar: e a respeito destas que
regulão em juízo a validade das accões, nenhuma
foi expressada .
•
Uma doutrina bem sabida em jurisprudencia é
que para uma lei ser por outra revogada é necessario que della se faça expressa e declarada menção :
ora este projecto querendo ampliar a determinacão
da mesa da consciencia e ordens (que limitava o par;a.mento dos cre do~es das heranças arrecadadas pelo
JlllZO das provedonas até a quantia tle 200$000 no
caso de constar a divida por escriptura publica) facultando esse pagamento sem nenhuma limitacão de
quantia, e sem dependencia de escriptura pública,
e nem mesmo particular, revogou-se para esse fim
a provisão que vem citada de 28 de Dezembro de
1754; quando ha outras mais que se achão registradas nas diversas provedorias, e que contendo
identicas disposições daquella, poderáõ suppôr-se
em vigor por dellas se não fazer expressa e declarada mencão .
inguein ignora que o tribunal da mesa da conscie ncia e ordens legisla peculiariamente para as
diversas provedorias de auzentes dirigindo a cada
uma dellas provisões co nformes a occurrencia dos
casos, ás vezes repetidos em diversas epocas, e
sobre a mesma materia, segundo as representacões,
que chegavão ao mesmo tribunal : donde resÚltou
expedirem-se as mesmas ordens em provisões de
datas differentes, como succedeu ácerca deste objecto dos pagamentos: havendo por isso, eomo ha,
outras provisões, além da citada; e são, das que
tenho noticia e que se achão registradas no j uizo das
duas provedorias da comarca do Ouro Preto, a de
28 de Outubro de 1753, a 29 de Abril de 1757, e a
de 27 de Agosto de 1801, que se devião mencionar
tambem no projecto; resalvando ainda quaesquer
outras que talvez existão nos cartorios das diversas
comarcas e provincias.
Com mais rasão ainda devia o projecto revogar
todas as leis, que regulão o systema das citacões em
juizo, e das acções propostas: porque levando tudo
pelos ares com a permissão de poderem ser condemnados sem citação o herdeiros ou donos das heranças e bens arrecadados pelo juizo dos ausentes,
ou sequestrados pelo j uizo de sequestros, manda que
as acções carrão naquelles juízos com a citação sómente dos thesoureiros e fiscaes, que não são as
proprias pessoas a quem respeitão as ditas herancas
e bens: por ser esta disposição diametralmente
opposta a muitas leis e particularmente á que se
acha na ord. do liv. 3 tit. 75 que annulla toda a sentença proferida sem citação da parte: e a qual por
ser tendente a defesa, que provém do direito natural, se não póde supprir como declara a do tit. 63
§ 5. 0 do mesmo livro : e como não farão estas leis
especialmente revogadas no projecto ficão subsistindo, e em notaria contradicção co1111 elle.
Portanto é o dito projecto inexacto e defeituoso,
e com imperfeição que induz improcedencia.
Disse tambem que elle não devia passar por ser
injusto; porque ia em opposição ao direito mais sagrado e á justiça universal -que não consente que
alguem seja condemnado sem ser ouvido e convencido.-Direito que firma as garantias pessoaes
e da propriedade e que deve faz er o nobre empenho desta illustre assembléa para que sejão sustentadas.
E como pois, Sr. presidente, sem a citação do

64

SESSÃO EM 12 DE AGOSTO DE 1823

herdeiros e proprietarios, hão de estes ser condemnados no juizo dos ausentes ou dos sequestros ?
Sem esta citação, que é o fundamento de todo o
juizo ?
Com que espanto se não lerá este projecto, onde
quer que infelizmente elle appareça 1
A que depredações não ficarião expostas as herancas e os bens sequestrados ?
F1ca por ventura acautelado o seu prejuizo com
a mera citacão dos thesoureiros e dos fiscaes que de
ordinario nênhumas instrucções têm, n~m. podem
ter por ignorarem os contractos e os direitos daquelles a quem pertencem as heranças ou bens,
como pessoas estranhas ?
Ainda que, apezar dos immensos factos que depoem contra elles (fallo em geral), ~e suppuzessem
uns e outros da melhor inteireza e probidade, não
podem de fórma sufficiente defender as heranças e
bens sequestrados, como os proprios interessados,
das ciladas e immensas fraudes que os supposlos
credores, certos de que homem morto ou ausen_te
não falla, costumão empregar; quando mesmo nao
houvesse, como ha, o perigo de se elles colloiarem.
Se pois a mesa da consciencia com aquella faculdade limitada facilitou os abusos, de que tanlo se
tem fallado e eu não defendo; seellafoi des potica em
mandar pagar até aquella quantia de 200$000 réis
sem audiencia dos proprios interessados com menos
conta daquellas leis e do systema geral da jurisprudencia, esta augusta assembléa, com aquelle projecto reduzido a lei, iria escancarar de todo as portas aos mesmos abusos e depredações; e se tornaria ainda mais despotica, que a mesa da con sciencia que se tem reputado por isso tão odiosa:
porque esta assim mesmo receiosa e com mão parca
e cautelosa limilou sómente o pagamento até a
somma de 200$000 réis e obrigou a uma fian ça
para qualquer reposição, quando fossem julg.ados
e convencidos de falsos credores: e este proiecto
manda pagar sem limitação de quantia, não acautela com fianca e não deixa aos herdeiros o regresso de ainda poderem convencer de falsos os
credores.
E o mais é que apezar de ser nesta parte tão amplo o projecto, foi restricto para outros credores a
quem pela presumpção. d~ verda~eiras as suas ~i
vidas, como de comestiveis, vestll' e calçar, ass1stencias de medicos e remedios se mandavão pagar,
não excedendo a 50$000 réis, sem dependencia de
justificacão, pelas provisões de 21 de Outubro de
l'il3 e de 13 de Fevereiro de l 'i41, afim de se facilitarem aquelles soccorros com a certeza do pagamen to não oneroso de custas, o que esle proiecto
não attendeu, obrigando a justificações as 9"1lantias
até 100$000 réis, apezar de que taes justificações
em nada essencial differem dos libellos com citação
sómente dos thesoureiros, que pelos motivos já expressados fai'em commummente as suas contrariedades e treplicas por negação e afinal o que va_le
são as testemunhas que produz o credor e entao
quem vem a ser mais despotico ?
Disserão alguns Srs. deputados que não era justo
ter tanta contemplação com esses herdeiros e proprietarios porque erão portuguezes nossos inimigos; ao que respondo: primeiramente que não é de
um governo justo fazer leis injustas; em 2° lugar os
Srs. deputados que tal proferirão laborão em um
engano ou olvidação, emquanto d.ão a entender que
no juizo de ausentes se arrecadão herança;; e bens

sómente de portuguezes; quando é certo que se arrecadão igualmente de brazileiros, no caso de ausentarem-se para diversas províncias e alli fall ecerem sem t estam ento e nem Lerem herdeiros legitimos a quem pertença a successão desses bens, pelo
que a disposição do proj cc to comprehendo Lambem
a brazileiros e por consequencia os ex põe ás mesmas depredações .
A isto pois que dis e, Sr. pr sidente, para não
passar o projecto, accresconlarei agora mais, que
e\le não satisfaz em grande parte ao fim a que se
dirigiu, que foi principalmente occorr r de remedio
ao mal que representou o illustre deputado Sr. José
de Rezende Costa, isto é, de se achar no thesouro
publico estagnada uma grandio a somma e segundo
n_:iinha l e!Il~ran ça de mais de dous milhões, remett1da dos Jtuzes das provedorias, pertencente a diversos herdeiros ausentes em Portugal de heranças
arrecadadas; e cujos credores não podião er embolçados pela falta da citação dos herd ei ros, sobre
o que nada providenciou o referido ptojeclo, que
apresentou a commissão encarregada para o dito
fim; pois que a providencia que da é só de futuro e
nada sobre o objecto da indicação do Sr. Rezende
Cost~, que é sobre as heranças jã arrecadadas e remett1das ao thesouro, a respeito das quaes nada ha
que tratar no juízo das provedorias, por ficarem
aquellas heranças extinctas com a remes a dos dinheiros e dos papeis e cadernos respectivos.
Pelo que, fica sendo manco ne la parte e muito
manco porque nada remediou e nem providencio u
S?bre a elita indicação que lhe deu o prin cipal motivo; e portanto voto que não passe o projecto e que
não gastemos mais o tempo com ell e e que se remetta á commis ão para formar outro, que não destruindo os pri.ncipios da legislação e da justiça univ~rsal, a)lrnnJa a sua disposição o objccto da mencionada rnd1cação.
O Sn. MA1A :-Parece-me que o illustr preopina.nt~ q:ue acabou de fallar se fundou em algun
prmc1p10s que nada têm com o projecto.
Quando o nobre deputado, autor da indicacão,
lembrou esta estagnacão de dinheiros no thesõuro
publico, creio que tev"e só em vi. la mostrar aquelle
mal mas não o pedir o remedio dolle; nem a commissão entendeu que devia tratar dos meios de o
dar; talvez fosse melhor que se tornasse a lêr a ind.icação para se não formar em bypotheses arbitrarias nem se argumentar íóra da ordem.
O que a commissão teve em visla foi attender aos
graves prejuizos que soffrem os grandes credores
de quantias avultadas quando pretendem cobra-las
não se fez cargo de apresentar uma determinacão
ge~·al ou um regim ent~ para o juizo da provedoria,
cmdou do que era mais urgente, de facilitar as cobranças de q_uaesquer dividas de que foss em credores os subditos deste lmperio, ampliando a facul dade de pagar .quai:ido eslava restringida á quantia
de duz ent~s .n;i!l ré:s provada por escriptura e á de
C?~ por iusl!ficaçao, revogando para isso a prov1sao.
Este art. 1° não tem outro objeclo e sobre isto
sómente é que se deve fallar.
. O Sn. REZENnE CosTA :-Os principaes motivos
Sr. presidente, que me moverão a fazer esta indi:
cação forão a saber: que se achavão mais de dous
milhões de cruzados pertencentes aos defuntos e
ausentes, r ecolhidos nos cofres do thesouro publico
desta côrte até o fim do anno passado, além de mais
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de trinta contos de réis, em que orço as entradas
deste anno: qu pelas juntas de fazenda das pro vincias do Rio-Grande de S. Pedro e de Santa-Catharina, em razão da falta de rendimentos para
acudir ás suas despezas, erão empregados com consentimento do presidente do thcsouro, os dinheiros
dos mesmos ausentes depositados nos seus cofres:
e que as requisi ções dos credores., q_ue aprese.nta~ão
pr catorio para a cobrança de dlVldas que JUSt1ficavão, erão desattendida e escusadas em con~e
quencia da provisão de 28 de D zembro de 17::>4,
allegada pelos procuradores fiscae , a qual r es t~·inge
o pagamento das divida dos finados á quantia de
2008000 réis por escriptura publica e á de 1008000
róis as qu e não tive sem escriptura, por faltarem as
citações de herdeiros, que todos sabem quanto são
difficeis.
Sendo e tesos motivo , não sei porque o illustre
preopinante, membro da commis ão, julga que eu
na minha indicação só fallei dos dinheiros dos defuntos e ausentes, de positados no theso uro publico,
para mostrar o mal e não para lhe dar o rem edio,
nem a razão que tivesse para a me ma com missão,
como elle diz, assentar que não era tempo ~e o dar.
Quanto a mim deve com a maior urgenc1a er já
subministrado.
Julgou-se di cu tida a materia e pa sou- e ao artigo seguinte:
« Art. 2. 0 Todos os subditos deste Imperio qu e
forem credores de pes oas fallecida ou au entes,
cujo bens e tejão em arrecadação ou sequestro,
poderáõ demandar os seus pagamentos, qualquer
que seja a qualidade e quantidade das divida!j., perante os juizes e com as formalidades que e declarão nos .artigos seguintes.»
Como ninguem pediu a palaua, houve-se por
discutida a materia do artigo.
e< Art. 3. 0
erão JU1ze competentes para conhecer do feitos e acções por que se pedirem es tas
dividas os provedores no seus districtos emquanto
os bens estiverem na arrecadação do juizo e o juízes dos seque tros dos ben do ubdito d Portugal quando já e tejão equeslrados, tendo uns e
outro nes te ca o a alçada até cem mil réi .>>
Tambem ne nhum r. deputado p ediu a palavra,
e por isso deu- e por di cutida a materia.
cc Art. 4. 0 Para , e pedirem e poderem ser pagas
as dividas que não excederem a quantia de cem mil
réis, bastaráõ justificações summarias feitas pelos
credores, com citação e aadiencia ou do thesoureiro
das provedorias ou dos fiscaes do seque tro ; e
para se demandarem os de maiores quantias e formaráõ proce sos ordinarios de acções competentes
com a mesma citacão e audiencia dos obreditos
fiscaes.»
•
O Sn. FRANÇA :-0 maior mal que descubro na
providencia do artigo é e labelecer-se pessoa certa
que haja de responder á todas as acções propostas
contra a herança jacente; e que seja esta pessoa o
thesoureiro das provedoria dos au ente"
As muitas malversações daquelle que têm exercitado este offi.cio ·em prejuízo das heranças arrecadadas, abonão pouco da experiencia os sugeitos
que são nelles empregados para que se lhe abra a
porta ao interesse da collnsão, em que até agora
erão inhibidos de entrar com suppostos credores
dos defuntos, para fraudarem o direito dos herdeiros
ausentes.
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Dir-me-hão que se taes habilitacões de dividas
estão autorisadas pelo alvará de 17 de Junho de
1'166 a favor da classe dos negociantes, não ha motivo para que se não estenda o mesmo favor a respeito dos mais credores.
Mas a differença é que pelo dito alvará são nomeados pela junta do commercio negociantes de reconhecido credito e as mais das vezes credores lambem do defunto para lhe administrar a casa e responder á vista dos seus assentos ás acções proposta ; e a experiencia tem mostrado, que não são elles
capaze , em regra, de taes traficancias,
Demais disso, as transacções commerciaes têm
uma norma certa de sua correnteza, se~undo a qual
se apura facilmente a verdade do debito e credito
do devedor fallecido; e ainda assim quando as mesmas transacções se desvião do curso ordinario, e
que por taes se não podem liquidar sumrnariamente
é o negocio rem ettido á discussão ordinaria ouvidos
o h erdeiros. De sorte que o exemplo no caso do
dito alvará não póde de nenhuma maneira servirá
regra que se pretende estabelecer no artigo, para
se convencer a herança por sentença proferida contra parte certa, que nella não tem interesse, qual é
o thesoureiro da provedoria e isto em toda e qualquer quantia.
Eu reconheço, como já onlr'ora reco nheci fallando deste projecto, que o mal de se não pagarem
as dividas das heranças arrecadadas pelas provedoria dos auzentes, era grande; mas vejo que o remedio qu e se lhe pretende applicar é peior. A.Ui
perdia, digamo-lo a sim, um credor de boa fé a ua
divida pela diffi.culdade de a cobrar; aqui entrega-se a faz enda indefeza do herdeiro nas mãos da
fraude e do conloio, que maneja a espada de dous
gumes, a cujos golpes nenhuma fis ca lisacão da lei
póde resistir. ão approvo pois o artigo. •
O n. TEIXEIRA DE GouvtA :-Como creio que
maior perigo que ha a temer por e~te artigo é a facilidade de provas para di'l'idas falsa , proponho
uma emenda com que me parece ter provideaciad
aquell e risco: é concebida nos seguintes termos:
cc Para e pedirem e poderem ser pagas as divida
qu e não excederem a quantia de cem mil r éis baslaráõ justificações ummaria , com citacão e audi encia do thesoureiro das proredoria ou dos fisca es
do sequestro, admittindo-se ne te caso as provas de
direito commum; para se demandarem porém as de
maiores quantias se formaráõ processos ordinarios
com a mesma citação e audiencia dos fis caes; ma
nes te caso só serão attentidas as provas de escriptura publica ou escriptos particulares, nos term os
do alv<trá de 30 de Outubro de 1793.-Teixeira de

Gouvéa.» .
ão me limitei inteiramente ás provas por escriptura publica, porque sílo altendiveis as difficuldades que ha no Brazil a cada passo para se
chamar um tabflllião, que existe mui~ s vezes 30 e
40 leguas distante do lugar em qu e delle se precisa;
é a razão por que inclui lambem .as dividas provadas por escriptos particulares.
Propoz-se a emenda e foi apoiada.
O Sn. MAIA: - Tambem proporei uma emenda
apro,•eitando as idéas do Sr. Vergueiro, pois m ~
parece coo veniente marcar um tempo para que os
herdeiros dos defuntos possão vir oppor-se ás sentenças; llrestando sempre os credores fiança idon ea
ás quantias que r eceberem. . . . • . (Não se ouvio o
resto.)
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Com o que proponho, torno a dizer, só quero que
O mesmo Sr. deputado mandou á mesa o seguinte
se observe perfeit a igualdade, attendendo-se aos
« ADDITAMENTO
prejuizos qne se podem seguir da marcha contraria,
« (Depois do art. 4° )- Art. 5. 0 Os credores serão em que se falta ás garantias que se devem a todo o
obrigados a prestar fian ca ao que vencerem;_ os cidadão.
herdeiros poderão dentro êle d?us anno_s haver _vista
Finalmente, já não es tamos no tempo e m que se
das sentencas para que não tiverem sido ouv1~os; crr.ou este juizo, unicamente favoravel ao systema
e os juizes ·deverão appellar ex-of/j.cio para o tnbu- colonial, pai nada mais so teve em vista do que
nal da mesa da co nsciencia, nos casos que excede- chamar os ca pitaes para P ortugal.
rem a sua alçada.- ilfoia. » -Foi apoiado.
Por tas razões é que me opponho, e mo opporei
O Sn. TEIXEIRA DE GouvÊA : - Parece-me ne- sempre á opinião do nobr preopinante.
cessario um artigo addiccional, porqu e co nvém
O S11. TEtxEmA DE VASCONCEl.LO .: - Eu ia a
acautellar todas as duvidas; não posso, porém, dizer o mesmo, porém por diíl'erentes palavras;
deixar de dizer que é lastima que o illustre membro mas accresce ntarei unicame nte que os herdeiros
que con trariou es te proj ecto attendesse somente ao ausente di:i ordin ario são os luzitano , que no
direito do devedor, sem lhe importar com o do prejudi cão por differentes maneiras, e nos tirão por
c redor, obrigado a seguir immensos recursos, e assim dizer a nossa riqueza ; teremos, pois, a fram uitas vezes para nada obter . E u mando á me a o queza de a deixar ir para um paiz es tranho, que
re ferido artigo, mas salva a redacção , porque o re- presentemente ó no so inimigo , que es tá m guerra
digi aqLÜ á pressa.
comnosco, ao mesmo tempo que deixamos um cree< Arti rro addicional.- Os credores que executa- do r legitimo , para attendermos aos direitos desses
rem as s~nte nças obtidas na fórma do art. 4° pres- de vedares ausen tcs ?
taráõ fianca idonea a reporem no prazo de tres
I sto não tem lugar; lles não podem dizer que
anuas, quãndo nell e compareção os herdeiro e niio são ouvidos, porque, pela providencia que se
tenhão obtido melhorame nto da sentença p or em- dcí , está tudo acautellado, e por consequencia n ão
barcros
á euteuca que se lhes deverá conceder por se lhes faz injuria alguma, muito principalmente
0
·via de restituicâo, que lhes fi ca competindo .- Tei- quando o credor apre enta um do cumento, qual
xeira de Gouv€a . » - Foi apoiado.
uma escrip tura publica, que é de fé provada, ainda
O SR. Gol'inm: - E u direi só duas palavras ao mesmo qu e e admitla a disposição do alvará de 30
que ou vi ao uobr_e deputado, que, chamo ? l~stima de Outubro, porque appai ece um titulo por ond e se
ao que propuz, dizendo qu e eu _so atte ndia a pro- mostra credor.
ão ha duvida que desta maneir a unicame nte é
priedade dos devedores, sem me importar com a dos
que se póde observar igualdade, e parece-me ser a
creu ores.
Não sei Sr. presidente, como se pretende alterar ma.teria de que tratamo muito di gna de ta assemtodas as formulas requeridas em direi to, prej udi- bléa, pois que as obrigações e os direitos são corcaudo as heranças com a falta de citação da parte relativos; se um tem direito para cobrar, o outro
te m obrigação de paga r ; e, qua ndo acho o devedor
interessada !
Lastima seria se , em tempos constitucionaes, que foi obrigado a pagar iujustamente, então vaquando se trata de garantir 8; pro:priedad e in~iv~  lha-se do meio que o lhe faculta, venha revogar
dual, sahissem desta assemblea leis mcompat1ve1s aq uella sentença, e fazer que fique de nenhum
com as maximas fundamentaes do systema q ue es·· effeito: seg uro, como e tá, com a confiança, n ão
tamos estabel ece nd o, e que levassem os negocios se lhe faz injustiça ; está attendido, com perfeita
para fóra da marcha ordinaria, e dos principias igualdade ta nto o devedor como o credor. Esqueçaconstantemente seguidos na ordem do processo, se de uma vez esse systema de sacar o dinheiro
como é o de ninguem ser co ndemnado sem ser con- do Brazil para Portugal, onde não ha semelhant
juizo, que foi particularmente creado para esse fim .
vencido.
Eis aqui porque tenho combattido a falta de cit~ ao menos eu esto u convencido disto, como disse o
ção, pois entendo que nm guem póde perd er o . di- illustre deputado, que me precedeu.
reito a um a heranca que lhe compete sem ser ouvido .
O Sll. HocHA F1u ·co : - Como me parece que
A isto chamo eu ordem e justiça; e o co ntrario é a fian ca só se faz precisa no caso da falta de bens
que é lastima.
do cre.dor, pois havendo-os, seguro está o embolco
O SR. TEIXEIRA DE Go uvÊA ;-Eu não tenho culpa do her~eiro se demandar e vencer, por isso offereÇo
que o illustre deputado me n ão en tendesse. Eu a seg umte
disse e ainda digo, que é lastima que no tempo
«EMENDA
pres~nte em que devemos observar p0rfeita igual((A' fian ça, porém, só será obrigado o credor que
dade, se'trate sómente de segurar o direito do devedar desattendendo-se 0 do cr edor, demorando-se não fôr estabelecido com bens de raiz equivalen0 seu' emb olso, e talvez originando - se dessa de- tes á quantia demandada .-Rocha Franco . » - Foi
mora a impo~ibilidade de se realisar.
_ apoiada.
Ao herdeiro do devedor n ada toca emquanto nao
O SR. SILVA LISBOA: - Sr. presidente, ainda que
estiverem satisfeitas as di vidas, e um legitimo cre - tenha duvida de por ora alterar-se uma legislacão,
dor tem todo o direito a ser satisfe ito, sem as de- que é complicada com varias es tabelecimen.tos,
lon cras que se apontão: creio que o nobre preopi- comtudo, a passar o proj ecto de lei, parece-me lenante não negará esta verdade.
gitima a emenda. do nobre membro, que se funda
Um homem que contrahe uma divida póde ajus- no alvará de 30 de Outubro de 1793, priva tivo ao
tar-se com a condicão de ser paga nes te ou naquelle Brazil, que tirou a antiga r estricção da ordenação
tempo', ou com alg.uma outra, em ,que convenh~o do Reino, ampliando as quantias, que se podião
ambas as partes; mas nunca sera com a de nao julgar até á somma alli prefixa; entendo, porém,
poder ser pago pelos bens do devedor, _n o caso des te que a m_esma emenda deve ser ampliada para toda
faltar, sem o consentimento dos herdeiros .
'a quantia, tanto nas letrns, que tem força de es0
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criptura publica, como lambem para as obrigações
chirographarias reconhecidamente verdadeiras, e
sem o encargo da requerida fiança, que é mui
oneroso, difficil, e ás vezes impossível, porque prejudical'ia ao credor, pelo menos no empate da cobranca; parecendo não ser do boa razão, que a
ausencia, e frequentemente a incerteza da existencia
do herdeiro tolha o seu pagamento pela heran ça
jacente, quando aliás o herd eiro fica com direito
salvo, quando apparecer habilitado, a mostrar a
falsidade ou paga do credito, se tiver havido.
O dito alva rá foi feito em tempo, onde a riqueza
do Ilrazil não era Lão gra nde; sendo hoje de menor
consideração a quantia que antes era notam!.
A razão do mesmo alvará foi o ser o Brazil em
grande parte mn pai;;; de commercio ; e este pela
liberdade de comme1·cio é hoje mais activo, e é
notoria a facilidade que honra o mesmo paiz com
especialidade do corpo de commercio das praças
principae , de fazer credi to, e em grandes sommas,
até sem clareza de prova legal, e por mera conta
de livros.
O que se diz sobre preferencia do direito da propriedade do herdeiro ao direito do credor, além de
er contra a igualdade de direitos, não parece fundada; porque é regra de juri~prudencia, que heranca não e entende, senão deduzidas as dividas.
li. lei patria, por mera ficção de direito, uppõe
tran ferida a posse natural e Cil'il da heran ça a
quem tem direito a ella; porém o juri consultos
são qua i unanime , em que o ju hereditario não
é de direito natural, e só de direito civil; mas é
inco te lavei, que o direito do credor emana do
contracto, fundamento da civilisação que é de primario direito natural.
A' sociedade interessa em que, depois de estabelecida a desigualdade das condições, entre o que
accumulou o fund os, e os destituídos delle , as lei
facililem as op raçõe de credito; afim de quem tem
o cabedal o empreste a quem o não tem, para o
exercício da geral indu tria, egurando a execução
dos contractos de boa fé, assi tindo a j u tica em
todo o tempo a quem mo tra se r credor legítimo.
Tudo o que ob ta ao de envolvimento deste prinipio, dá paraly ia ao corpo polilico .
O Sn. ~!o;-;n: unA :-A doutrina do artigo dere
u tentar- e com a emenda e additamento do r.
Teixeira de Gouvêa.
Eu não quero que a propriedade de um seja mais
privilegiada do que <1 de outro: tudo é propriedade ; e, aLtacal-a de qualquer modo, é um attent ado; e eu diria que se praticava um , se olhas emos
mais para o direito do credor do que para o do herdeiro, o que succ deria se não se estabelecesse a
fiança; porque, quando houve se herdeiro, legitimamente habilitado para herdar, e alguem tive e
recebido incompetentemente alguma somma, ou se
tivesse deixado estragar alguns bens, como se satisfaria o hcrdeixo, não havendo por onde se pagasse ?
Este inconveniente, que é de natureza mui grave,
só póde ser remediado pela fiança .
Eu bem Yejo que ainda a sim muitas difficuldades occorreráõ e que póde acontecer que apezar
desta cautella o herdeiro não cobre quando tenha
direito para rec ber; mas evitar este mal em todos
os casos, sem correr outros pe ri~os, não sei como
possa verificar- e. Portanto apo10 a emenda e o
additamento.
Julgando-se a ma teria discut.ida passou-se ao
5° artigo.
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.« Art. 5;° Ficão. r evogados todos os regimentos,
leis, alvaras, provisões, e quaesquer outras resoluções que se oppozerem ao disposto nesta lei. "
Como não houvesse quem pedisse a palavra
houve-se por discutida a sua doutrina.
O Sa. PRESIDENTE propoz então:
1. 0 Se estava concluída a 2ª discussão.-Venceu-se
que sim.
2. 0 Se passava á 3ª discussão .-Venceu-se tambem
que sim.
s.eguiu-,e a 2• parte ' da ordem do dia, que era o
regunento da assemblea, e leu-se o art. 118 do
mesmo regimento.
« Art. 118. Cada· um dos deputados da assembléa
póde propôr que seja adiada a discussão em qualquer estado em que ella estiver.» -Foi approvado.
«1-\.rt. 119. Para se pôr a votos o adiamento é necessario que eja motivado e apoiado por cinco deputados, pelo menos. 1'\a terceira discussão deverá
ser apoiado por dez deputados, pelo menos.»
O Sa. MoNTESUMA :-Parece-m e, Sr. presiden te,
qu~ é pouca a gente gue se exige para apoiar um
adiai;nento! porque nao é cousa de tão pequena
cons1deraçao .
Bem vejo que a materia é discutida depois de
algum tempo; mas tambem vejo que a assembléa é
co~posta de 100 deputados, e que vem a passar o
adiamen.to só pelo V_?to de 5. Eu achava que devia
ser apoiado por l:> na l • ou ~· dLq:ussão, e por
20 na 3•; o num.rro estabelecido parece-me pequeno.
O Sn. A1'iDRADA MAcJLU>O : - ~r. presidente, esta
alteração não póde ter lugar.
O illustre deputado diz que de te modo, em uma
ª?s~mbléa de 100 deputados, ~·em o negocio a dec1d ~-se por 5; mas, r. pre 1dente, apoiar não é
mais que mostrar que um certo numero de Srs. deputado pede o adiamento, porém este é dep ois
po to á votação, e a as embléa é que decide se tem
ou não lugar o adiamento apoiado. Portanto voto
pelo artigo como e Lá, pois nisto o que se tem em
vis ta é evitar que se esteja muitas Yezes gastando o
tempo inutilmente
Posto á votação foi app rovado como estava.
e< Art. 120. ' ão se poderão propôr adiamentos
indefinidos . »
Depois de algumas r eflexões foi approvado.
cc Art. 121. 1 ão se discutiráõ projectos de corpo
de leis sem que tenhão sido impressos, e reservados
de um anno para outro, attenta á extencâo do
lmperio. »
•
O Sn. V&RGUEIBO requereu a suppressão do artigo, e sustentando-a com diversos argumentos, lembrou que até podia ser necessario adoptar-se provisoriamente algum codigo de leis, e que por isso se·
ria bom tirar-se esta restriccão, mufto mais sendo
grandes os males actuaes e precisando de prompto
remedio.
·
O n. Al'>DR ADA MACHADO : - Eu não considero
inutil este artigo. Um codigo de leis não se póde
discutir sem que passe tempo e muito tempo, porque é necessario medita-lo no todo e nas suas
partes. Agora o que diz o illustre deputado sobre
a adopção de um codigo de leis é cousa differente;
talvez eja preciso adoptar-se algum que tenha por
si a opinião publica para entretanto nos regermos
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por elle ; mas deste caso não é que falla o artigo; dade, o presidente o publicará; mas se não fõr Jogo
elle trata de projectos que mandarmos imprimir manifesta, ou .so parecer a algum deputado que o
para se discutirem ; e por isso assento que deve con- resultado publicado pelo presidente não é exacto
servar-se.
poderá pedir que se contem os votos usando d~
formula seguinte. - Requeiro que se 'contem os
Julgando-se discutido propoz o Sr. presidente:
1. 0 Se o artigo seria supprimido.- Venceu-se votos. »-Foi approvado.
que não.
« Art. 126. Tanto em um como em outro caso contar-se-hão o votos, escolhendo o presidente de cada
cc 2. 0 Se passava tal qu.al.-Venceu-se que sim.
cc Art. 122. Todos os assumptos para cuja decisão um dos lados da assembléa dous deputados um que
não estiver determinado numero certo de votos, se- Lenha votado pela affirmativa e outro pela negativa
os quaes conlar~õ cada um de seu lado os qu e forem
rão decididos pela pluralidade absoluta. »
O SR. FRANÇA :-Eu entendo que é esta a oc~a de voto contrar10 ao seu ; e cada turno dirá cm voz
sião opportuna de fixar o numero de votos preciso alta. o numero. de votos pró e contra ; e então o
presidente publicará o resultado. Comtudo o meio
para a decisão das materias constitucionaes.
mais prompto e o mais usado é o serem contados
Por ora os negocios que se discutem na assembléa pelo
secretario. >>
decidem-se por pluralidade absoluta, mas acho que
com artigos de constituição deve haver algumaditreO Sn. loNTESUMA :-Eu adoptaria antes o metborenca.
do que se tem seguido al~ agora aqui ; nem sei
Posto isto, será muito a proposito determinar-se como se póde estabelecer isto sem mo trar ccrla
agora o numero de votos para a resolução de taes desconfiança ~a mesa, que na verdade não existe,
materias, e parece-me que não deve ser menos dos m~s que o ~rt~go faz apparecer. Voto porlanto que
dous terços dos deputados presentes.
SeJa suppr1m1do o artigo, accrescentando-se ao anO SR. CARNEIRO DE CAMPOS:- ão sigo seme- tecedente o que indico na seguinte
lhante opinião. O vencimento das ma terias pelo voto
C< EMENDA
das duas terças partes envolve um absurdo encobercc Proponho a suppressão do artigo; e que em seu
to, que é a resolução do negocio pelo menor nulugar se accr~scentem !l.º art.igo antecedente as pamero.
Quando fazemos uma lei apresentamos a expres- lavras-e dois secretar10s contaráõ os votos cada
são da vontade geral, ora admittindo-se que para um de seu lado.-0 deputado, .illontesuma . » - Foi
passar uma lei sejão necessarios os votos das duas apoiada.
terças partes pelo menos, segue-se que póde o nuO Sn. Ái'íDRADA MACHADO :-Realmente este armero menor desfazer a opinião do maior, isto é, a Lig~ é m~i defeituoso, porque propõe dous modos,
vontade geral.
e nao diz qual ~elle.s deve ser preferido; portanto
Eis aqui porque me opponho ao parecer do nobre escolha-se o mais as1sado e mais prompto, e marpreopinante.
que-se o que fôr adoptB:dO para seguir-se, sem se
O SR. ANDRADA MACHADO :-0 illustre deputado apontarem ambos no artigo, que é um defeito muito
que acabou de fallar prevenio-me realmente. Este grande.
artigo é dos mais importantes e deve conservar-se
O SR.__VERGUErno :-Parece-me acertado que os
como está.
votos seJao conta dos por dous r . secretarios, conSe passasse a opinião do Sr. França a constitui- tando um os votos contra e outro os a favor.
cão seria feita pela minoridade, e não pela maioria
Assim se praticava em Lisboa, e acho muito bom
da assembléa.
methodo.
Montesquieu diz mui claramente que deve sempre
O SR. PnESIDENTE, julgando disc utida a mataria
prevalecer o voto da maioridade para se não cahir
:
'
em absurdo ; e a tactica de Bentham é tão clara a propoz
1. 0 Se p_assava a supressão.-Venceu-se que não.
este respeito que não deixa duvida alguma.-(Não se
2. 0 Se tmha lugar a doutrina da emenda.-Venouvio o resto.)
Julgou-se discutida a materia, e posto á votação o ceu-se que sim.
3.• Se seria unida ao antecedente ou em separaartigo passou tal qual estava redigido.
do.-Venceu-se que em artigo separado.
« Art. 123. Por tres maneiras se podem dar os
.cc Art. 121. r_ara se {lôr em pratica a votação novotos: 1ª pelo methodo symbolico : 2° pela nominal
de sim ou não: 3• por escrutinio secreto.»-Foi ap- rr~mal se formara o duas listas, uma pelo secretario da
dirella para .os deputados que approvão, e outra
provado.
« Art. 124. Em geral, o modo ordinario e mais pelo secretano da esquerda para os que reprovão
prompto de approvar ou reprovar qualquer objecto, fazend~-se a chamada de cada nome pela ordem aJ2
é o symbolico, dizendo o presidente da assembléa pbabet1ca.
que-os Srs. d'eputados que votarem a favor se le.cc Concluido o acto perguntará o secretario da divantaráõ e os que votarem contra ficaráõ sen - reita por duas vezes-se falta alguem para votar. »
tados.»
Depois de alg1:1".1ªs reflexões foi posto á vot<tção
O SR. ÁNDRADA MACHADO :-Não approvo are- e approvado, red1gmdo-sc de maneira mais confordacção deste artigo ; eu creio que as leis não ensi- me ao estado em qu~ se achava a mesa, pois estava
não, mandão ; e isto está como se fosse escripto com quatro secretanos em lugar de dois.
por um doutor, quando o é por um legislador. Jul« Art. 1?8. Os dois secretarios sommaráõ os votos
go por isso que deve passar salva a redacção.
com o pr~s1dente, e logo publicaráõ os nomes dos
Foi approvado salva a redacção.
que yotarao em suas respectivas listas, declarando o
cc Art. 125. Se o resultado dos votos fôr tão mani- IJr~s1dente afinal o resultado do que se venceu».festo que á primeira vista se conheça a sua plurali- Foi approvado.
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A.itora ~emos felizmente li_berdade no Rio de Ja« Art. 129. Emquanto ao terceiro modo de votar
que é por escrutinio, este se fará por cedulas ~s neiro : nao escfeve quem nao quer escrever.
Quando se in tallou a assembléa era, na verdade, \
criptas e lançadas em urnas, que correráõ o porteuo
mór e seus subalternos por todos o deputados, e outra cousa; mas agora podem escrever uns em um I
apresentárão na mesa.»-Depois de breves reflexões sentido e outros em outro. Portanto sou de parecer'
que merecem todo o desprezo estas cartas anonyfoi approvado.
Não continuou pela hora a discussão dos artigos mas, que suppoem não estarmos no pleno goso da
do regimento; e o Sr. Costa Aguiar pediu a palavra, nossa liberdade.
O Sn. VEnGUEIRO :--Eu creio qne não deve har leu a seguinte carta anonyma dirigida á assemver di cussão ; o que ha simplesmente para decidir
bléa.
é se a carta merece ou não ser dP.spresada . Consulte
« oberana as ombléa.-Até quando o redaclor se a assembléa, e olla resolva.
uo Diario do Governo promoverá impune rebelliõ~s
O SR. PnESJDENTE fez a proposta, e decidiu-se
contra a integridade do Brazil e do systema consti- que
~ste e q~aesquer outros papeis anonymos se não
tucio nal ! ito é acaso um ataque directo ao syste- tomassem
en;i consideração, até por ser isto conforma representat.ivo chamar heróes aos que o derribarão em Portugal! O ultimo artigo do supplemento me ao que se determina no regimento.
O SR. SECRETARIO FRAXÇA leu a seguinte proposjunto falia por mim ... O . A. do l\I. Vigie e proteta da mesa sohre os lugares de porteiro e ajudantes
ja nossa liberdade.-llagrisso. »
da secretaria da assembléa :
O n. VEncuEmo :-I to nem devia ter appare« Os secretarios actuaes da assembléa propoem
cido aq1ii. ós nenhum ca o devemos fazer de uma
carta anonyma, porquo é cou_a que não merece para porteiro da secretaria José Antonio de Oliveira
con idcração alguma ; e se para o futuro apparece- Guimarães ; ajudantes do porteiro José Joaquim
Borges, Jos'é de Almeida Saldanha .
rem outras devem ser logo de presadas.
« Observação.- ão se comprehende na proposta o
O n. CosTA Acu1An : - Pois então declare- se lugar de official-maior da secretaria, por se não poagora que quando vier carta ~nony~a seja logo re- der ainda dispensar o serviço do official-maior integ itada por não merecer cons1deraçao ; ma sem SE' rino Theodoro José Biancardi, ficando portanto reter a im deliberado, só podia fazer o que fiz, isto servada a proposta do mesmo lugar para tempo opé consultará mesa a qual decidio que se abrisse portuno.
p'ara ser presenteá assembléa .
« Paço da assem biéa, 12 de Agosto de 1823.- José
O Sn. MONTE UMA :-Sr. pre idenle, eu não ou Ricardo da Cosia Aguiar de Andrada .-JUanoelJosé
de opinião que se recebão escriptos anonymos, nem de Sou:::a Franca.- José Feliciano Fernandes Pi que elles sejão lido ne ta a sembléa ; ma quereria nheiro.-lui:t José de Carvalho e Ai ello . »
O SR. HEXRJQliE DE REZEXDE :- l ão me oppoque e dissesse que nó despre amos e te,. n~o. !leia
meteria, mas pela fórma com que no foi dll'lg1do. nho á propo la ; mas julgo que de1·erião vir juntos
Que o redactor ~o piciri~ do Governo merece er os requerimentos porque me parece que já isto aqui
punido é para mim mdub1tavel; ma lambem co - se venceu .
nheço que não é por nó que o ha de er; o que
O R. FaAxr.A :- ão me lembra que a assemd sejaria é que não fica e impune pelo que pratica biéa assim rP. olve e ; e até seria muito singular quo
se ajuntassem o requerimento para se ierem
todos os dias.
ós r "Citamo a depoi de t r a mesa feito a escolha para ser appr;
O n. ;\i;onAD.\ ~!ACUADO: ·arta porque ó anonyma ; dirigir-no cartas anony- rnda pela a . embléa. Ne se ca. o seria desnecessamas é faz r-nos uma injuria muito atroz; é suppor ria a propo ta.
O SR. C.\aXEJRO DE Crnro :- Este caso é igual
que não temos liberdade.
r. presidente, ~ ha homens. que p<'dem provi- ao de que ha pouco !ratamos, em que é preciso ter
dencias a e te re peito, e a matena é digna da nos a confiança na me a; se algum r. deputado -e oppoconsideração, appareção, assignem seus nomes ; não zesse á proposta então teria lugar a leitura dos requerimentos, mas não havendo ninguem que se op. i porque temem onde nada ha que temer.
Somos os defen ores da liberdade nacional, e se ponha devemos estar na boa fé de que os Srs. secrejulgão que podemos pouco talvez os desenganare- tarios e colherão com justiça e propozerão o que
mos. l\Ias entregar-nos cartas anonymas, ou para lhe pareceu melhor.
melhor dizer, zombar com no co, não deve admittirO a. loNTE UMA :-Sr. presidente, eu não sei
e de modo nenhum.
como e ha d votar cegamente! o meu entender
O SR. ALENCAR :-Eu pedi a palavra para dizer ou a propo la e ha de confiar inteiramente da mes~
Lambem que esta cart.a não deve por nós ser aceita 1 sem carecer de approvação da assembléa, ou deYem
tanto pela materia como pela fórma. Quanto a ler-se os requerimentos, para se haYer Cl preciso comateria digo que o l~iario do ç;o~erno não nos nhecimento do negocio. Acho inteiramente irrisorio
pertence; se tran gred1r o seus hm~te , e arnnçar approvarmos nú uma cou. a de que n~ temos idéa
idéa ou opiniões claramente contrarias ao y tema al.guma; eu pe_lo meno . que não ~o nheço quasi
estabelecido, a autoridade competente, que de1·e cui- n1nguem no Rio de Jan eiro, não e1 como hei de
dar dis ·o, o chamará ao_s jurados ; e qua_nlo á fórma votar 't
A.'s cegas não e tou por isso. Logo é necessario
julgo i9ualmente que nao deve. er aceita pelas razões ja expostas por outros 11lustres membros; que se. leião os requerimentos se a nossa approvação
quem tem alguma cou a que dizer dev~ abertamentn é precisa, e quando não, faça a mesa, sem depender
dirigir-se a esta assem biéa, ou publicar o que lhe de outra .:onfirmação, a nomeação qne lhe parecer;
parecer por meio da imprensa. Até seria bom que e na verdade ella a póde fazer melhor do que a ashouvesse quem escrcves~e _e rebate~s~- estas idéas sem biéa porque tem lodos os esclarecimentos nccessarios.
que se espalhão em oppos1çao da op1mao geral.
18
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- O SR. VERGUEIRO : - Eu sou do mesmo parecer.
Se a assembléa tem de deliberar, deve conhecer a
mataria da sua deliberacão, e. se esta não é necessaria, como creio que é: deixe-se á mesa a eleição.
Pretender-se-ha porventura que a·assembléa assigne
de cruz neste negocio? Julgo ao contrario que se
deve querer que sempre se delibere com todo o conhecimento de causa. Portanto, no caso prüscute é
necessario saber o que ignoramos, isto é, quem são
os tres concurrentes, suas qualidades e serviços, e
comparal-os com os outros; para o que a mesa
devia mandar uma relação de todos elles, porque
só assim poderá a assembléa deliberar.
A mesa merece-me toda a confiança ; mas para a
assembléa proceder com ordem, é indispensavel
preparar-se com todo o passivei conhecimento de
causa, até para que se não diga que obramos sem
saber o que é necessario para nos determinar.
- Requeiro pois que a proposta seja acompanhada
de uma lista de todos os·concurrentes e que se peze
o que elles allegão em seus requerimentos.
O SR. CARNEmo DE CAMPOS: - O illustre preopinante diz que não póde resolver-se a approvar a
proposta porque não conhece os escolhidos; eu
tambem os não conheço; mas confio muito na proposta porque confio muito nos Srs. deputados que a
fizer ão.
Se acaso eu visse que algum dos preferidos pela
mesa não devia ser empregado eu me opporia a que
passasse a proposta, mas não sabendo de nenhum
delles cousa que os torne indignos dos lugares para
que são eleitos, nenhuma duvida tenho em approvar a proposta pela confiança que faço da mesa :
o contrario até merece ser notado como falta de
delicadeza, pois é de certo modo suppôr que haveria algum interesse particular em nomear aquelles
homens.
O SR. MoNTESUMA : - Eu peço a palavra sómente
para dizer que eu tambem confio na mesa e tanto
que eu já disse que o melhor seria que ella désse
só por si estes lugares, mas para eu votar digo que
quero ter conhecimento do que é objecto da votacão.
OSR. VERGUEIRO:- E' muito estranho para mim
reputar-se falta de delicadeza o não querer approvar cousas de que não tenho conhecim ento; creio
que mais natural é achar falta de delicadeza na
proposição do illustre preopinante. A mesa não é
infallivel, e se não ha infallibilidade nas suas decisões póde errar; portanto cegamente não approvo
o que outros fazem, e não sei o que tenha de ofTensivo este modo de proceder! Estou antes persuadido, quando assim obro, que nada mais faço do
que cumprir com o meu dever.
O SR. FRANÇA : - Officios ha que exigindo industria pessoal e pedindo a boa administração que se
confirão ao mais apto, cumpre por isso talvez provêl-os em concurso. Não é porém dessa natureza o
emprego de "um continuo. Proposto um sugeito
para elle, qualquer homem 'vulgar que seja, se
vícios não terri que o excluào, justamente póde ser
proposto sem <lesar para servir O'lnesmo emprego.
Isto por uma parte : por outra parte não ha lugar
no nosso caso a innovação no .modo de prover,
porque estando resolvido que seJa da mesa a proposta, não ha mais a fazer-se pela assembléa do que
approvar ou regeitar a mesma proposta; ou admittir-lbe uma emenda: é isto mesmo o que se tem
praticado outras vezes.

Demais quando a assembléa preferir o meio de
concurso para o provimento dos officios da casa,
fará da sua resolução uma lei ou artigo de regimento que a commissão da mesa observará nas
propostas que houver de fazer para o futuro; por
agora fez-se o que estava resolvido, e deve ir
ávante, porque é feito cm regra: isto é, approve-se,
regeite-se ou se emende a proposta. Bem me tinha
eu querido dispensar desta tarefa enfadonha, quando
;í assembléa pedi já uma vez a minha dispensa do
lugar de secretario, mas emfim não fui dispensado ; e como fiz com os mais senhores o meu
officio, cumpre-m e ustentar quo o fizemos em regra,
assim como que deve ser decidida a questão em
regra.
O SR. ÁNDl\ADA MACHADO : - Eu acho que o que
disse o Sr. Vergueiro é muito razoavel, ma creio
que tudo se póde remediar. Pedem-se os nomes
dos propostos e cada um dos Srs. deputados se
informa a seu respeito, pedindo até á mesa as
illu trações necessarias sobre a aptidão delles,
porque a aptidão é o ingrediente essencial; depois
della é que entrão em linha de conta os serviços
prestados á nação, e se acontecer reunirem-se em
um sugeito estas duas qualidades, esse deve ser
preferido a todos os que requererão
que se não
achão nas mesmas circumstancias. Portanto o que
julgo preciso é pedir o adiamento para se obterem
informações das qualidades e serviços dos propostos e requerentes, para se deliberar com acerto.
O Sn . FnANÇA: - A mesa não tem empenho em
que a proposta se approve. Entre o que se aprcseutárão preferiu estes Ires, e talvez outros tenhão
os mesmos ou equivalentes serviços e igual aptidão;
mas como só ~e precisão tre não podia escolher
meia <luzia; _qeu a preferencia .aos que julgou que
desempenhanao melhor a· obngações dos lugares.
Isto é o que fez a mesa, mas nen1 a ella importa
nem a mim que se approve ou re reite a proposta;
porém se fdr regeilada de certo não fará outra.
. O 11. VERGU~IR~ : - e m!I. não fôr permittido o
mformar-me pnmetro das qualidades do individuo
peço ser disp~nsado de votar, porque o não posso
em conscieucia fazer sem conhecimento de causa
Preciso saber os motivos que teve a mesa para e~
po.der approvar ou regeitar a proposta; sÓ porque
~01 fe!La por ella, c~rtamente a não approvo; e por
isso a nao ter as 1llustracões precisas não voto
porque não sei votar desse.modo.
'
O SR. CosTA Acu1m: - A meu Yêr a questão
acaba-se ficando a proposta em cima da mesa o
tempo que os Srs. deputados julgarem necessario
para o exame do negocio, porque a fallar a verdade
largo tempo se gastaria em tirar os nomes do~
con~urrentes e referir as c.irc~mstancias em que se
ach.ao, porque ha um m1lhao de requerimentos.
Creio que deste modo está decidida a questão.
O Sn. DUARTE SILVA : - Pedi a palavra para requerer o mesmo que propôz o illustre preopinantc
isto é, que fique adiada a proposta para podarmo~
votar com todo o conhecimento de causa.
O SR .. PRESIDENTE , - Não basta propôr o adiamento, e necessarw marcar-lhe prazo. Serão sufficie n tes tres dias?
O SR. FRANÇA: -Eu acho que são precisos pelo
menos, 15 dias, porque ha 160 requerimentos ' e de
todos se hão de querer informações.
'
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O SR. VERGUEIRO : - Requeiro que se offereça
tambem a minha proposição, isto é, que COI? a
proposta da mesa venhão as rasões que a moverao a
dar a preferencia a estes.
O SR. FRANÇA : - Não tem lugar o meio que se
aponta . Os pretendantes são muit~s : ~ assernbléa
não os conhece todos : a preferenc1a nao póde s~r
.avaliada senão sobre a fé de um, do1:1s. ou mais
Srs. deputados : e em tal caso o que se vma a fazer
era menos prezar o conceito que se deve ter nos
membros da mesa, para seguir a de .um, o~ outro
deputado ; mas quem não vê que 1~so é 11leg~l,
que é odioso, e indecoroso? .·: Nao ha meio,
repilo: ha de se approvar, rege1tar, ou emendar
a proposta ; porque é essa a marcha de todas as
mais propostas .
O SR . Pru::smENTE propoz o a.dia~ento, que foi
apoiado; resolrendo.- e que por01to dias ficass.em na
secretaria os requeri mentos pa.ra serem exammados
pelos rs, deputados que os q~1zessem ver.
Propoz Lambem o Sr. pr es1~ente se a _proposta
viria motivada para er offerec1da á votaçao! como
requerera o Sr. Vergueiro: Venceu-se que nao.
o S11. SECRETAnlO COSTA AGUIAR leu o parecer ~a
comrnissão de legislação sobre uma. r e presentaç~o
da camara de Aquiráz. que ficara adiado na sessao
antecedente tendo sido apresentado na de 9 do
corrente.
O SR. COSTA BARROS: -A assembléa tem mostrado mui louvavel zelo para que appareça quanto
ante um systerna de educação, uni~o m e~o de q~e
pode esperar- ~ o bem tã~ necessano. da rnstrucçao
publica. Toda na este me10 tem coms1go um gran~e
inconveniente : o largo tempo que leva a apresentaçao
desse plano com pleto.
.
E em quanto não apparece d e~e r~ ficar a m_oc1dade sem ed ucução? A minha provmcia, r. presidente
ha quatro annos que .11ão tem um só mestre de
latim; não é porqu haja falta de mestres ~as porq~e
não corresponde o pagamento ; he elle tao me qu1nho que ninguem e afTouta a s~r m.estre de Grammatica latina n m mo mo de prunmras letras; e se
al,,.um ha qu~ se propõe a i to, é sempre um misera~el como o que cu conheço, que anda mbrulhado
cm um 1imão grosso , que está carregado do filhos e
que não sabe ler nem e crever.
Com eITeito quem qne:erá ser_ mestre por quarenta
mil réis annuae , quu nao chegao n e ~ para o necessario de um homem só, quanto mais para quem
tiver mulher e filho ? E será possivel que uma villa
tão rica, como Aracatí que faz tão grande l'._Ommercio em algodão, sóla, couros salgados &c. nao tenha
meios de pagar b ~m a um mestre, hav e~do para
i to o subsidio litterario? Bem é de presumir que se
lhe dê diITerente applicacão.
Portanto eu peço, sr: presidente, po~ tudo o que
ha de mais sagrado, que se tomem med1da.s a este
respeito e medidas geraes. Eu não sou só deputado
do Cead, sou deputado do Brazil inteiro ; e por isso
requeiro que quant? antes esta assembléa dê as
providencias que est1 ver m ª? s~u alcance, f~zendo
a extensivas a toda as provmcias do lmpeno.
O SR. FRANÇA: - ~o~ .nós sabemos que o
an.tigo governo tinhayor l!'ax1ma estabelec~r ~ntre
nós a ignorancia systemat1ca 1 ~o~ o .q~e vmh.~o a
ser de mero aparatlo. todas as mst!twçoes publicas,
necessarias á convemente cducaçao dos membros
da.._sociedade. Dessa ma.uma é que procede dar-se
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408000 réis de ordenado a um mestre de primeiras
letras, quando importunado pelo requerimento dos
povos, que bom tributo pagavão e pagão para a
instruccão de seus filhos, tinha emfim o mesmo
governô de dar-lhes uma cadeira de ensino dos primeiros elementos do saber.
Temos disso bom testemunho nas IllUitas vi1Jas,
e ,Povoações nota veis do nosso continente ás quaes
nunca se deu uma cadeira de ensino, nem ainda de
primeiras letras : donde resultou e ainda resulta o
menosprezo em que somos conceituados pelas
'nações da europa, e ainda mesmo pela nação portugueza de que fisemos parte ; havendo-nos por ignorantes em regra; e até por incapazes de conhecermos
a bondade das formas de governo, e a condigna
preferencia dos mais arrasoados systemas da administracão publica.
Eu tenho exemplo desta miseria na minha propria '
patria, que sendo uma villa notavel, e das mais
antigas do Brazil, nunca teve um só professor
publico ; e no decurso ae quasi um seculo apenas se
podem contar cinco naturaes que tivessem educação
litteraria, além do conhecimento das primeiras
letras, dos q_uaes so~ eu o. ultimo! que pa.r~ ~sse
eTieito houve de sah1r do se10 da minha fam1Jia em
tenra idade, e com grandes despezas, para vir ao
longe mendigar com grave incommodo a esca~sa
wstrucção que alli se negava a todos os meus
CQnterraneos.
Em todas as povoações da vasta, rica, e opule~la
província de S. Pedro que eu conheço, por muito
tempo se soffreu o mesmo mal e ainda continúa fóra ,
da capital de Port~ Alegre, poden.do- e co m ver-:
dade dizer, que em todo o Brazil, com as mm
poucas excepções das grandes cidades marítimas,
vai a educacâo publica pelo mesmo fio. Que havemos
pois fazer eÍn tal caso ? Esperar que a assembléa
adopte este, ou aquelle systema de ins~ruc~o da
mocidade, para então ter lugar a providencia do
ensino publico das primeiras letras que é indispensavel a todo o cidadão.
i\lethodos, e systemas, são na verdade cousas boas
para abreviar os trabalhos da educação em qualquer
ramo do saber ; mas não é a sua perfeição meio
indispensavel para se adquirir a sciencia: é
melhor saber alguma cousa em dez annos de estudo,
que ser por toda a vida ignorante.
Mettamos Srs. mão inlrepida á obra de ~diffundir
as luzes na vasta extencão de nosso territorio;
communiquemos o nervo· optico ao corpo moral
aa nação, principiando por multiplicar, e generalisar
desde já o ensino das primeiras letras, e do latim;
dando ordenados sulficientes a cidadãos benemeritos
que zelosamente se empreguem nessa tarefa : isto
não deve soffrer demora: fi uem as leis de methodo
reservadas· para seu tempo ; assim como a dos systemas de doutrina.
- os governos despoticos é . a ignerancia dos
vassallos a base do systema as~ como nos governos constitucionae o é a instrucç~ dos suhditos.
Mais va1e nestes pouca instrucção que nenhuma.
Concluo pois que ao governo se recommende mui
positivamente, que haja de prover immediatamente
todas as cadeiras vagas que estiverem creadas, e
que estabeleça todas as que forem necessarias de
primeiras letras e latim; propondo á assembiéa os
ordenados que segundo as localidades dellas se
possão reputar sulficientes á congrua sustentação
dos mestres que as regerem, para em competente
lei serem_sanccionados.
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para que tenhamos, ao menos, em todas as villas
mestres de ler e escrever.
O Sn. DuAnTE SILVA:- Por julgar a discussão
fóra da ordem não pedi antes a palavra ; porém
vendo que se lrata em geral da falta de escolas primarias em todas as provincias, e de meios de facilitar a instruccão publica, não posso deixar de
declarar ante ésta augu ta assembléa que nenhuma provincia do Imperio póde com mais rasão
do que a minha queixar-se deste abandono ; seria
até criminoso se guardasse silencio em semelhante
discussão, e não levantasse a voz ne te augusto recinto.
Não ha em toda a minha província uma só cadeira publica de primeiras letlra . Uipa que havia
de grammatica latina está vaga ha muitos annos,
« Ao 2° artigo do parecer da commissào dou a porque como não se_pagão os ordenados ninguem
, emenda que se officie ao gove~no par'.l que com toda as quer occupar. < procederá isto de não ser na
a efficacia promova a educaçao pubhc~ segundo as mesma província sufficiente o subsidio littcrario
leis existentes fazendo prover as cadeiras vagas, e applicado a esta despeza?
Não Sr. presidente, ao contrario, sob jamente
creando as que faltarem em todas as "illas e lugares
em que forem mister, in fo rm ando a assem biéa dos chega. Portanto voto pela emenda do r. Fra11ça,
motivos que obstarem ~o progresso da mesma edu- ou se considere como lal, ou como indicaçã , e
cacào. Paco da assemblea, 12 de Agosto de 1823.- quando se não adoptem sobre este objecto medidas
geraes, eu as requererei particularmente para a
0 aeputado, França».- Foi apoiada.
O Sn . CARNElllO DE CA~IPOS: - Deixando de fallar minha província.
sobre o parecer da commissào, só quero dizer alguma
O Sn. SouzA llIELLO: - A falta de cadeira ou
cous a sobre o que ouvi a respeito da escaceza dos escolas de primeiras lettras que se diz haver em
ordenados estabelecidos para os mestres, e falta de muitas provincias do Brasil não póde deixar de pro!-,_., provimento de cade~ras, com que se cens ur.~ o go- ceder de omissão de alguns governos; porquanto na
verno. Eu não duvido que os ordenados seJao pe- provinr.ia das Alagôas, a que eu pertenço, o go'
v·
quenos, e tanto que eu sou de voto que devem ser yerno constitucional della, logo no principio da ua
t 'auamentados ; mas cumpre reparar que este mal é inslallação, desvioL1 dali semelhante mal, como orim~to antigo, e que não é privativo dos mestres, gem de todos nos Estados que se qu erem ci vilisa.r e
pois delle soffrem quasi todos os empregados, e se constituir ; e fundado na primeira lei da necessidade
nunca se cuidou em augmentar em geral os orde- creou e proveu, por meio de concur os e exam s,
nados foi por se recear que se viesse a fazer assim escolas de primeiras lettras, não em todas as villas,
uma despeza tal que não. podesse a f~zenda publica mas em todas as freguezias da província, porque alsatisfaze- la, Quanto a dizer-se que nao se tem cm- gumas ha bastantemente distantes da villa á cujo
dado de prover as cadeiras, devo observar que não districto pertencem ; e dando á cada mestre o oré tanto assim como se affirma.
denado de cem ll)il réis annuaes, aITectou o ne"OCio
Eu servi muitos annos na secretaria de Estado, e ás Côrtes de Lisboa, á qnem este Imperio so a~ava
sei que quand? havião cadeiras a p_rover, procedia- ainda unido; donde se expediu a ordem de autose ao seu provimento scgun~o as. leis, e o mesmo se risação de laes creações, assignando os ordenados
tem continuado a faze!·. Alem disto, se para os lu- de cento e cincoenta mil réis annuaesá cada me tre,
aares em que não havião cadeiras se pedia a creação êmquanto não baixava o plano regulamentar á tal
dellas, logo se mandav.a informar, e s~ vinha boa respeito, e como por este modo se acha semeUrnnte
informacão, e se conhecia que a populaçao do lugar mal remediado na dita província, emquanto lambem
merecia· contemplação, mandava~se · immediata- se não conclue o plano de que se trata á esse resmente crear e prover, e é lambem isto o que actu- peito nesta augusta assembléa por meio da com almente se está praticando, de sorte que se algu- missão competente, eu julgo conveniente que o
mas villas não tem mestres, como tenho aqui ouvido mesmo methodo e ord em se faça extensiva ú todas
affi.rmar, é pelo seu proprio descuido a este respeito. as províncias que necessitão.
Entretanto, como ouvi aqui declarar-se que alNão se pense porém qne eu quero justificar
inteiramente o governo, antes lhe noto falta gumas províncias não podião, som especiaes ordens,
de cuidado em não mandar proceder a um exame sustentar esses estabelecimentos tão amplos pela
geral para saber que villas ou povoações esta vão nos caixa dos subsídios litterarios, que a elles são applitermos de merecer a creação de cadeiras; mas torn o cados, por serem diminu tos, eu não sei que possa
a dizer todas as vezes que se requererão forào haver inconveniente algum em se mandar com
concedidas, verificando-se as _circull!sta.ncias ne- eITeito abonar esses ordenados pela caixa geral
cessarias . Agora o que eu JUigo rndispensavel quando aquella parcial não baste, porque devemos
é o augmento dos ordenados porq ue sem boa começar quanto antes pela instrucção publica.
O Sn . ANDl\ADA MACHADO :-Eu creio quo se tom }
paga não ha mestres. Com pequenos ordenados, e
sém ter nada de melhoramento a esperar, pois nirn clamado muito contra a f<tlta de ed ucação sem se
mudão de condicão ainda que tenhão trinta ou qua- pezarem as razões que a causão.
O Brazil todo soITre es l falta; eu sou nascido em
renta annos dê serviço, veremos sempre o mesmo
mal isto é, desampararem os m es tre~ as cadeiras. urriãVilla junto do mar, grande, rica e de muito
J~lgo por issomui digno da consideração da as- commercio e por longo tempo não houve alli um
sembléa o augmento dos ordenados estabelecidos, mestre de primeiras letras, porque ninguem o queIsto não é fazer direito novo, é faz er o~serv.ar
com a conveniente energia, e extenção, as !.eis existentes. Os povos pagão um tributo especialmente
consignado de tempo immemorial para se pr_over a
ed ucacão da mocidade. Elleé rendoso, e so bep para
o fim · que se paga . Ao ~enos de-se-lhes esco~as de
primeiras lettras, e , latil!l, ei:nquan~o, lhes nao facilitamos o accesso as scieucias maiores, por uma
reaular distribuicão de cadeiras em todas as povo~ções mais notâveis do nosso contin ente. A. irresolução é o peior elos vicio~ de um ~overno : seJamos
1)ois activos, quando assim convem, como no presente caso . Esta a minha opinião, e conforme a ella
offereço a seguinte
« EMEN DA
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ria ser pelo insignificante ordenado que se lh~ d~va;
o mesmo aconteceu em todas as mais provmcias.
Mas não nos admiremos; os portuguezes qgeixão-se como nós; ha villas in'teiras em Portugal
onde não ha uma só pessoa quo saiba ler nem
escrever para poder servir o_s cargos das camar~s.
O mal era-geral porque provinha da falta de meios
\ do govorno portuguez, que desperdiçava por um
lado e economisava por outro com detrimento publico; mas não de seguir o system~ de não querer
educar o povo; era muito desleixado para ter systema e na verdade nunca o teve.
Os bens e males que fazia erão acasos; e por isso
o mal que no fez foi sem saber, nem mesmo reparar no que fazia. Porém a questão não é esta; é
oútra muito différente .
E' possível ter o~ empregados _necessarios para
a educacão da mocidade, sendo tão grande o numero das villas do todas as províncias 'l
Eis aqui o que se precisa saber.
ão ba tão desejos, é necessario que hajão meios
aliás não lhe podemos dar remedio.
Poderemos decre tar que hajão mestres em todas
as villas e que todas as cadeiras vagas sejão provi das, mas isto ficará só em decreto se não tivermos
meios de upprir as despeza . Lembremo-nos por
exemplo que s.ó a minha JJrovincia _tem algumas 40
villas, e que a tomarmos essa medida deve abranger toda ella , porque não são uns filhos outros
enteados; ora isto merece alguma consideração antes de decretarmos.
ião vamos tanto ás carreiras; nQl; não devemos
decretar despezas sem conhecermos o estado da nação, e principalmente estas que não podem deixar
de ser muito grande ; pois ainda que não demos
igual honorario a todo os mestres, JJOrque segundo
os lugare em que estão estabelecidas as cadeiras
são differentes os meios de sub i tencia, comtudo
como é nece ario e tabelece-las em toda a províncias do Brazil, porque todo são brazileiros e todos tôm direito a go ar de uma boa educação;
montão nece ariamente e ta de pezas a uma
grande omma .
Eu lambem ou de voto que a tudo e deve dar
remedio, ma não cegamente, aliás no veremo
em terríveis embaraço .
As províncias que tanto tempo têm so[rido, offrão mais algum, qne não poderá ser longo; dentro
de um mez apparecorá o plano de educação primaria- é póde ser que então tenhamos os olhos mais
abertos sobre este negocio.
Approvo por isso o parecer da comm1s ao .
O n. GoMmE: - A commis· ão occupa e com
todo o cuidado de apresentar a e.ta a. ·embléa um
plano r guiar ?e e focaçã~ prim_arin: _ não tarda:á
muito que o nao offereça a cons1deraçao de te ab10
congre so.
o r. DUARTE ILVA: - ma V('Z que a illu tre
commi ão declara que se occupn nctualmente do
plano geral de inslrucção primaria
qu erá om
breve aprese ntado, voto que sobr e t _objecto nada
se delibere até que appareça o plano md1cado pela
mesma commissão.
Por dar a hora declarou-se o parecer novamente
adiado .
O SR. PnESlDENTE assignou·para a ordem do dia:
1. • A 1a discussão do projecto de lei sob_re o_mpdo
d_e passar cartas aos alumnos da academia medico-
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cirurgioa; 2. O parecer adiado da commissão de
legislação sobre a representacão da camara de
Aquiraz: 3.• Segundas leituras ·de propostas e regimento da assembléa.
Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde.-ilfanoel José de Souza França, secretario.
0

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA
PARA JOSÉ JOAQUIM CARNEillO DE CAMPOS

Illrn. e Exm. Sr. - A assembléa geral constituinte e legislativa do Imperio do Brazil sendo-lhe
presente o requerimento de José Fernandes Barbosa em que expondo achar-se na cidade do Porto
para onde fõra por causa de negocio e não poder
regressar para o Brazil dentro dos 6 mezes marcados na proclamação de 8 de Jan eiro deste anno,
p_e~e uma prorogação de mais 6 mezes: manda part1~1 ~ar ao. governo que precisa que lhe sejão transm1ttidas mformações sobre o supplicante afim de
se conhecer se elle é ou não suspeito e se está no
caso de merecer a graça que pede. O que Y. Ex.
levará ao con hecimento de . 111. Imperial.
Deus guarde a V. Ex.-Paco da assembléa em
12 de Agosto de 1823. -José Ricardo da Costa
Aguiar de Andrada.

Sessão em t 3

de Agosto de t 823

PRESlDE'.'iCiA DO R. :BISPO CAPELLÃO -MÚR
R eunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã, fez-se a chamada, e acharão-se presentes 72,
faltando com causa participada os r·. Pereira da
Cunha, Rodrigues Velloso, 'avarro de Abreu,
Andrada e ilva, e Dias.
O SR . PRE. IDE'.'iTE declarou aberta a sessão, e
lida a acta da antecedente foi approvada .
R. ECRETARIO Co TA ÁGUL\R leu os eguintes
officios do ministro de estado dos negocios do Imperio :
« Illm. e Exm . Sr.- De ordem de . 111. o Imperador remetto a V. Ex., para ser presente na
augusta assembléa geral con tituinte e legislatirn
do Imperio do Brazil, o offi.cio incluso do governo
provisorio da província de Goyaz, na data de 2 de
Abril do correnle anno, dirigido ao procurador
geral da mesma província no conselho de estado,
e incluindo um requerimento dos povos do arraial
e julgado .de , os a enhora do Pilar, em quepedem er alliviados da decima das ca as e do dizimo
dos fructo , pela grande miseria em que se achão ;
visto pertencer á mesma augusta a sembléa a decisão deste objecto. Deus guarde a Y. Ex. Palacio
do Rio de Jaueiro, em 12 de Agosto 'fie 1823.-José
Joaquim Carneiro de Campos .-Sr. José Ricardo da
Costa Aguiar de Andrada. »-Foi remettido á commissão de fazenda .
cc lllm. o Exm. Sr.-Havendo a camara, clero,
nobreza e povo da villa da Campanha da Princeza
representado a S. M. o Imperador a necessidade
de se crear no seu termo uma nova comarca, desmembrada da de S. João d'El-Rei, pelos motivo ,
que circumstanciadamente apontão, para maior
utilidade de seus habitantes : O mesmo augu to
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senhor me ordena que remetta a V. Ex. para ser cartas é como uma divida que se lhes paga. Porém
presente na ass: inbléa ger1:1-l constituinte e l e~ isla eu não diria (só por maior clareza de expressão) que
.tirn deste Imperio, a menc10nada representaçao, a se lhes passassem as suas cartas depois de feitos os
fim de decidir sobre aquelle objecto o que jul~ar exames, mas depois de approvado afinal por elles.
.conveniente . Deu guarde a V. Ex. Palacio do ltio Parece-me isto assim mais exacto, e por isso offede Janeiro, em 12 de Agosto de 1823.-José Joa- reço a seguinte
quim Carneiro de Campos.-Sr. Jo é Ri cardo da
« m!ENDA
Costa Aguiar de Andrada. »-Foi remettido á comcc
Ao
Si
1°-depnis
de
feitos-mudo-se para depois
missão de constituição unida á de es tatística.
de approvados pelos itltimos exames-Carneiro de
" Illm. e Exm. Sr -Havendo a mesa do desem- Campos. »-Foi apoiada.
bargo do paço cons ultado sobre a rep resentação da
o n. TEIXEIRA VA CONCELLOS, approvando lamcamara da cidade de " . P aulo, em que, para proceder ao indispensavel aterro da es trada do Carmo, bem a neces idade da providencia do projecto, olfepede permis ão para estabelecer uma con tl'ibui ção rece u a seg uinte
cc E~rn ºDA
a favor daquella obra, por ser o dito caminho uma
das entradas mai publicas da cidade, ou que a e ta
cc Os directores da academia medico-cirurgicas
despeza seja applicado o dinheiro do caminho de
Santos : S. 1\1. o Imperador me ordena que re- mandaráõ passar as cartas, etc. vorificando-se por
mella a V. Ex. para ser presente na a semb léa ge- alie o co mplemento do curso academico, e a sua
ral constituinte e legislativa do Jmperio do Brazil, apprornção.-l'a concello ».-Foi apoiada.
O n. GALv,io pedio lambem a palavra, e discora mencio nada consulta, afim de decidir sobre o s u
objecto o qu e julgar conrnniente. Palacio do Ri o rendo obre a materia, mandou á mesa a seguinte
de Janeiro, em 12 de Agosto de 1823.-José Joa- eme nda e additnmenlo
qu,i ni Carnefro de Campos.- r. José Ricardo da
« B!ENDA
Costa Aguiar de Andrada. »- Foi remettido á comcc Os directore da . academia modico-cirurgica
missão de fazenda, e commercio.
« Illm. e Exm. Sr. -Tendo Sebastião Teixeira ma_ndaráõ passar carta ao alumno approvados no
de Leão, e outro negociantes de molhados do arraial ultLmos exames.-Galvão . »-Foi apoiada.
de Itabira, termo da villa nova da Rainha e co « ADDITAllENTO
marca de Sabará, requerido a S. 1\1. o Imperador o
0
serem deson erados de um imposto, que pagão ha
cc 1. Sejão observados o estatuto da unfrersidade
mais de 20 annos com o titulo de subsidio volunta- de Coimbra nas academia medico-cirurgica em
rio, applicado para a r eedificação do palacio de tudo que se não achar positivamente legi lado em Nossa Senhora da Ajuda em Portugal : De ordem quanto se fazem e tatulos proprios.
·do mesmo senhor remetto á V. Ex., para ser precc 2.° Fique o cirurgião-mór do lmperio prohibido
sente na augusta assembléa geral constituinte e le- de approvar cirurgiõe-, conforme lhe era permittido
gislativa deste lmperio, o men cionado r equ erimento antes da creação das ditas academias pelo seu regiafim de decidir sobre o seu objec to o que for conrn- mento, que n e ta parte fica derogado.
niente. Palacio do Rio de Jan eiro em 12 de Ago lo
« 3. 0 O governo en trc o lente da academia da
de 1823. - José Joaquim Cm·11eiro de Campos. - cid~de da Bahia n ome~e um para direc tor della, que
Sr. J osé Ricardo da Costa Aguiar de Andrada. » tera a mesma autondade que o do Rio de Janeiro
- Foi rem ettido á commi são de faz enda.
sem ordenado algum.-Galvão. »-Foi apoiado.
« lllm. e Exm. Sr. - Havendo o povos do arO n. FnANÇA :-0 projeclo não pód deixar de
raial e districto das Flôres, comarca de S. João das passar á 2.• discu são, porque impli ci tam ente já
duas barras, representado a S. l\I. o Imperador o t~~ a approvação da a so m biéa, que o mandou redeploravel estado em que se acha aquelle districto, d1g1r. O CASO é, que endo facultado ao alumno
apontando as providencias que julgão nece sarias da academia medico-cirurgica de ta co rte pela lei
para seu melhoramento : De ordem do mesmo se- da sua creação o _fazerem u o da sua arte pelos menhor remetto á V. Ex. para ser presente na ros exames class1cos . em que fossem approvados nos
augusta assembléa geral constituinte e legislativa ten?o da mesma lei, fal_tou nes ta a providencia de
deste Imperio, a menci onada representação, por designar a quahdade do titulo que o devia habilitar
lhe pertencer a decisão de alguns dos objecto de para e se effeito : donde se abrio caminho [t mal
qu e trata .-Deus guarde a V. Ex. Palacio do Rio entendida fiscalisa ção do cirurgião-mór do r eino
de Janeiro, em 12 de Agosto de 1823.-losé Joaquim pretender obrig?I o_s mesmos alumnos a.um novo
Carneiro de Cwmpos. Sr. José Ricardo da Costa exame de su c1encia perante elle, e [t extracção de
Aguiar de Andrada. »- Foi remettido á commissão !!!!!ª ~rta, o~ provisão sua de li cença para elles
de agricultura e commercin.
curarem; ass1!!1•. e da mesma fórma, que a tirão
O mesmo Sr,. secretario deu conta de uma felici- quaes9:uer empmcos ~pprovados pelo seu juizo.
A isto se recu arao os mesmos alumnos fundatacão da camarada cidade de S. Paulo.-Foi rece~os _no privilegio da lei que o~ habilitava pela approbíaa com particular agrado.
Passou-se á ordem do dia, e entrou em l• dis- vaçao dos seus exames class1cos ; e não obtendo do
cussão o proj ecto de lei sobre o modo de passar as governo decisão terminante ao dito respeito recorcartas aos alumnos da academia medico-cirurgica rerão com petição 1Í assembléa, a qual ouvida a
dês ta côrte, offerecido na sessão de 2 do corrente. co_mmissão respectiva, houve por fundada~ sua supplica; e para curialmente prover no caso ordenou
O SR . CARNEIRO DE CAmos: - Nada tenho qu e ql!-e a mesma commissão ~edi15is~e- um p:ojecto de
- dizer contra o projecto. Esta providencia é precisa, leL, quo declarando a da mstitmcao da academia
ou antes indispensavel, porque tendo os alumnos fixasse o modo com que se devião ·passar aos alum~
acabado o curso dos seus estudos, o passar-lhes nos as suas competentes cartas, em virtude da ap-

i
1()

1 )-

J,1. '-t; .

1..J

,,.

.,,v-

.'

SESSÃO EM 13 DE AGOSTO DE 1823
provacão dos seus exames classicos : este proje~t.o
é o qÚe ora se nos offerece á discussão: a sua ut1hdade está portanto já reconhecida: deve passar á
2. a discussão.
Julgou-se afinal discutida a ma teria, e o Sr. presidente propoz:
l.º Se estava concluida a l• discussão.-Venceu-se que sim.
2. 0 Se passava o projecto á 2• discussão.-Vencou-se quo sim.
. _
.
_
Seguiu-se o parecer da comm1ssao ~e leg1slaça_o
sobre a repre entação da camara da v11la de Aqmráz da provincia do Ceará com a emenda do
Sr. Franca offerecida na sessão antecedente.
(Fallárii.o os Srs. Carneiro da Cunha, Rodrigues
de Carvalho e Alencar ; mas não se entendeu o
tachigrapho Possidonio.)
O Sn. ouzA J\1ELLO :-Como já ouvi dizer que
se exam ine na tabella das leis das Cortes de Lisboa,
que se curnpr:rão no Brazil, a qualidade e forças da
qu trata das escolas de primeiras letra que ~u t~ 
nho mencionado, para se saber qual a appltcaçao
que deYe tor, devo dizer que '.'1 indicada providencia
não baixou por meio de lei, ou decreto, mas sim
por uma ordetn ex pedida das Côrtes, que pas ou
pelo mini terio; cuja ordem mandava es tab~lecer
as dita creações e ord~nados emquanlo _se nao d_ecretavão ou se conclmão os planos de mstrucçao
publica de que s~ ficava tratando: .Port~nto a tefeTida ordem inclu1da em uma portaria ex1 te no goYerno das províncias, e pód não estar na tabella
das leis extrahida da chancellaria-mór
Accre cento, porque estou bem ao facto de te negocio, que a ordem da Cortes de Li bo8: de que se
trata, autori ava não ó a creação de cadeiras mas o
augmento de ordenado ; e isto em consequencia
de repre entaçõe que houverão obre aquelle objecto, e que forão á commissão competente ; e ta den
o seu parecer, e endo approndo pelas Côrtes ordenou- e que emquanto n;I : ; davão outra providen cia , ou não baix.an
!ano regulamentar se
creas em a neces aria ca ira de primeira letra
com l 50$000 réis cada uma : isto e tá expresso na
ordem, como já dis e, e no governo consta.
Julgando-so discutida a materia propoz o r. presidente o parecer á votação, e foi approvado ficando por isso regeitada a emenda.
Passou-se ás segunda leituras de projectos, e
leu-se o do Sr. l\liguel Calmou sobre a extincção
das mesas de inspecção de assacar, tabaco, e algodão, apresentado na sessão de 8 do corrente.
O Sn. CARVALHO E MF.LLO : - Sr. presidente:
E' objecto da presente discussão, se convém ou
não, que continue o estabelecimento das mesas
de inspecção nas diversas provincias deste imperio.
A indicação do illu tre membro que a propoz, tende
a mostrar, que não só ellas são inuteis, ma até
prejudiciaes. Esta pretenção por parte da prQvincia da Ilahia, foi já por duas vezes proposta ao
governo, que a mandou consultar no tribunal da
junta do commercio, que era o proprio para esta
ma teria.
Nelle depois das necessarias informações, se discutirão todas as razões que apadrinhavão a pretenção de serem derribadas, e todas as que pugnavão
pela sua conservaçito, pelo menos temporariamente,
até que circumstancias mais favoraveis, e depois de
se ter legislado opportunamente sobre materias de
agricultura e commercio, dessem lugar a que esta
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questão se decidisse com pleno conhecimento de
causa, e com attenção aos sagrados direitos de propriedade, de mãos dadas com o interesse geral da
agricultura e commercio nacional.
Em consulta do referido tribunal se propoz que
supposto fossem certos os principios, que a cada
um dos proprietarios dos generos sugeitos á inspeccão tocava a faculd ade de dispôr dos seus generos
como,, q!18:ndo, ~ porque preço quizessem, e que era
ó prmctplO mais fecundo do augmento e prosperidade do co_mmercio _a. liberdade, e que o preço era
filho das c1rcumstancias e das convencões do vend~ dor e comprador, todavia não podia deixar de
considerar-se utilidade publica na continuacão deste
estabelecimento.
•
Não era a mais attendivel razão, o qualificarem-se
os generos para extremar os bons dos máos, e acreditar assim a qualidade delles no mercado estrangeiro, e evitar as fraud es com que alguns dos
particulares levados só do seu pequeno interesse,
infamavão a sua bondade, fazendo com isto, que
nos mercados de fóra per.dessem a reputação de
melhores, com que sobrepu1avão os das nações concurrentes.
Havia além desta rasão, que não é de pequena
monta, outra assaz consideravel, convém a saber,
que havendo ne te estabelecimento a d ~signação do
assucar em tres ou quatro qualidades, e havendo
lambem a taxa para estes, seguio-se, que era este
um meio mui proporcionado á certeza das contas,
que os commissarios que os recebião nos portos
d'onde tem a extracção para fóra, costumão dar
aos proprietario que l'hos envião, porque ficando
certo nos livros da inspecção as qualidades e preços de cada um anuo, não podião falsificar as contas
que devião remetter.
Ficou portanto indecisa a materia, que agora se
renova ; e a P.rovincia da Bahia insta pela extinccão
-das mesas a!Íegando mais os damnos que solfrêm
com a inspecção do tabaco. Dizem os proprietarios,
que fica a arbitrio de homens ignorantes ou cort:OJilpidos avaliar o seu tabaco, refugando o que lhes
apraz só Eara que os commerciantes, que envia vão
tabacos paraa COsta da Mina para onde não ião se
não os refugado por dever serem vendidos os melhores aos contractadores de Lisboa, viessem as-iro
por meio de fraud es illicitas a ter, com vantagem
sua, maior quan idade, e de melhor estimacão para
o seu negocio de escravos .
•
Eu tenho, Sr. presidente, que as razões geraes
~or estes recorrentes allegados, são mui conformes
as regras do dominio e direito de propriedade: tenho
lambem que a economia política prescreve como
regras fundam entae , que cada um póde e deve
vender os generos de sua agricultura, industria e
trabalho pelo preços que lhe convier, que sempre
são o resultado da maioria da exigencia dos compradores, e dos vendedores, o que faz !r carestia ou
barateza do mercado; que cada um que compra
deve exami nar a natureza e qualidade· dos generos
que se lhes vendem; e que na amplíssima liberdade
do commercio em particular e em geral consiste o
verdadeiro interesse publico.
Estes princípios hoje em dia abraçados pelos celebres economistas não erão comtudo os que vogavão
nos tempos em que se creou este estabelecimento;
e o celebre l\Iarquez de Pombal, que o instituio
abraçava as maximas do systema restrictivo e commercial, e tomava por modelos Colbert e outros.
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Julgavão estes grandes coryphêos da sciencia do governo, que convinha a este entrar com amiudados
preceitos no systema de commercio: não se lembravão, que a nimia ingerencia destes em semelhantes
materias damna ao progresso do commercio, que
melhor é dirigido pelo interesse individual dos que
nelle en trão.
Todavia, como a melhor regra para guia do legislador, é o amoldar-se ás circumstancias; e o interesse publico é quem os deve impellir, não é de
todo sem fundamento, que se fizessem estabelecimentos com o fim de conservar intacta a reputação
dos Jieneros, que vão ter concurrencia nos mercados
da .l!.uropa com os das outras nações. Ha pouco
tempo que os no sos algodões de Pe_rpambuco e
Maranhão, que tinbãõ é!_ primazia nos mercados da
Jng aterra sofire os dos americanos inglezes, comeÇárão- a decahir pelas fraudes, que os nossos praticavão, não só na lavoura mas no arranjamento das
sacas, e o que é peior na introducção de carocos e
outros generos que augmentavão o pezo, e dlrninuião por conseguinte a rama.
A inspecção pois, prevenindo o cuidado do agriculLor, e estimulando o seu interesse, concorre para
a reputação do genero e seu maior valor, e augmento de extracção; e eis aqui um principio
fecundo em augmentar o interesse nacional. A taxa
do preco é de sua natureza ridícula e até inuti!, mas
nada fâz ao caso porque por si mesma se destroe.
Testa província perdeu por si mesma o uso, ~ na
Bahia tanto faz que exista como não, porque é
costume, que os tempos naturalmente com igo
trouxerão, de ajustarem os contractantes os tostões,
que lhes parece, sobre o ferro .
· A1ém do principio já estabelecido de utilidade
geral, accresce o outro já lambem exposto, de servir
de regra para a seguridade das contas, e o que
mais é, temos de attender, que por leis modernas
aqui mesmo estabelecidas se unio a es tas mesas
jurisdicção consular e mercantil. São os delegados
da junta do commercio; exercem jurisdicção nas
mesmas leis outorgada, e por conseguinte não
podem desde já ser desmanchadas sem perigar a
ordem publica para a decisão judicial de negocios
mercantis.
A' vista do exposto, é claro, Sr. presidente, que
esta materia não deve instantaneamente ser nem
regeitada nem admittida; que deve ser examinada
e maduramente discutida na commissão do commercio, onde existem membros da junta do commercio versados nestes principios de economia
politica, na sciencia pratica do objecto em questão,
porque foi muitas vezes materia d~ suas deliberações
e conselhos, os quaes fazendo vH por ordem desta
augusta· assembléa, todas as consu!Las e papeis
relativos, que existem na mesma junta do commercio, examinaráõ com profunda indagação as razões
de conveniit'lcia e desconveniencia, e proporáõ um
projecto de lei, de convinhavel ás circumstancias presentes, e ás melhores regras dos mestres da materia
e em que se attenda aos direitos e interesses particulares, tendo em vista os geraes, e de interesso
publico ; e talvez então seja a del~beração principal
proscrever abusos, fomentar o mteresse geral e
substituir a este estabelecimento algum que se chegue mais aos princípios de justiça e utilidade commum, e conserve o que fôr de jurisdicção consular
e mercantil.
.Fico portanto, Sr. presidente, que será util e
justo remetter-se esta indicação ou proposta á

co~mi.ssão

de commercio e ngricu!Lura, debaixo do
des1gmo que deixo indicado.
(Fallárão tambem os Srs. Carneiro dn Cunha
Montesuma e Vergueiro; mas não se entendeu ~
tachigrapho Silva.)
O SR. SILVA L1snoA: -(Diz o mesmo tachigrapho que o não ouvio.)
. Julgando-se discutida a materia propoz o Sr. pres1den.to á votação a ll}'genda, e foi npprovada.
O illusLre .autor do projecto requereu outro que
fosse remelt1do á commissão de i::ommercio e agricultura. -Assim se decidiu.
·
O SR . FRANÇA : - Eu requ eiro que se peção ao
gove~no todas as representações, consultas e mais
papeis relativos ás mesas de inspecção, para que
tenha a commissão todas as in truccões necessarias. - Resolveu a assembléa que se ºofficiasse ao
governo para o dito fim.
Era chegada a hora da leitura dos pareceres,
mas.º Sr. Co_sta Agui.ar. pedio a palavra, e leu o
,egumte offic10 do mm1strn dos negocio da fazenda:
e< lllm. e Exm. Sr. - Fazendo presente a Sua
Magestade o Imperador o officio de V. Ex. datado
de 6 do corrente, em que de ordem da assembléa
geral constituinte e legislativa do Imperio participa
ao governo a precisão que a mesma assembléa tem
da consulta do co nselho da fazenda relativa á reforma do_fiel pagador do thesouro publico Francisco
Duarte unes e providencias ácerca do alcance de
6:S008000 a~ de pod ~r tomar sobre estas pretençoes a convemente deliberação: Mandou o mesmo
augusto senhor, que se remetesse a referida consulta
a qual V. Ex. achará inclusa.
e< Deus guarde a Y_. Ex:. Paço, 12 de Ago to do
1823. - Manoel Jacinlho ogueira da Gama r. José Ricardo da Costa Aguiar d'Andrada. » Foi remettido á commissão de fazenda.
o R. CAVALCANTI ~"' LBUQUERQUE, olfereceu á
as embléa uma memo\,~ sobro reforma d'aUandegas do B.rasil.-Foi ~edbida com especial agrado;
e remett1da ás commissões do commercio e fazenda.
O SR. MAIA leu, como relator da commissão do
legislação, o seguiu te
C< PARECER
cc A commissão de legislação para entrar no
conhecimento da justiça do requerimento de João
Gonçalves DuarLe Pereira, e outros commerciantes
desta praça credores do fallecido José Teixeira
~1ello; precisa, que se exija do governo a consulta
do tribunal d.a.junta ~o commercio, em consequencia da _tal foi m~ efer_ido o requerimento, porque os
sobr.e~Ltos ~uppbcarao a prorogacão de pra o na
adm1mstraçao dos bens daquelle faÍlecido a beneficio
do seu embolco; e por isso o representa a esta augusta assemb1éa para que assim se delibere. Paco
da assembléa, 13 de Agosto de 1823.-José Antonto
da Silva illaia. - José Teixeira da Fonseca Vasconcellos-D. Nuno Eugenio de Locio. -Estevão
Ribeiro de Rezende. » - Foi approvado.
.o _SR . RrnEmo DE ANDRADA, por parte da comm1ssao de fazenda, leu tambem o seguinte

PARECER

« Antonio Joaquim dos Ileis Portugal, chefe de
esquadra da armada nacional representa por seu
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procurador, que tendo servido 44 annos, e ac~an
do- se em avançada idade, e onerado de f~1ha,
requerera uma pensão de 6008000 com sobrl'._v1vencia a sua mulher, e filhas, em remuneraçao dos
seus erviços, que forão mandados decretar, e se
achão na secretaria do estado dos negocios do imperio desde o anno de 1821, e quo impedido de o fazer
pela falta de meios, o despeza, recorre á assembléa,
a exemplo do que concedeu a outro lhe conceda a
graça que pretende.
« A commi são de fazenda é de parecer, que se
exija da ccretaria de estado dos negocios do imperio os requerimentos e documentos allegados pelo
supplicanto para á vista delles informar ao dito
respeito. Paço da assembléa, 12 de Agosto de 1823.
- lllartim Francisco Ribeiro de Andrada.-José
Arouche de Toledo Jlendon .-Barão de . Amaro .
-Manoel Jacintho :>fogueira da Gama.-José de
Jle::e11de Costa . » - Foi approvado.

Por não haverem mai parecere leu-se a indicação que o Sr. Andrada Machade• mandára á mesa,
concebida nos termos seguintes
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PRESIDENCIA DO SR. BISPO CAPELLÃO-MÓR.
Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã, fez-se a chamada, e acharão-se presentes
69, fa ltando com causa participada os Srs. Pereira
da Cunha, Rodrigues Venoso, Navarro de Abreu,
Andrada e Silva, Dias, Carneiro de Campos, Al meida e Albuq1113rque, e Pedreira do Couto .
O R. PRESIDENTE, declarou aberta a sessão, e
leu-se a acta da antecedente.
O SR. MARIANNO CAVALCAXTI : - Eu sou contado
na acta entre os Srs. que faltárão; e eu não faltei,
compareci logo depois de feita a chamada.
O SR. FRANÇA: - Como entrou depois da sessão
começada não reparei, e por isso o não risquei do
numero dos que faltárão .
O SR. PRE !DENTE: - Por occasião desta advertencia lembro que será conveniente que os Srs. deputados que chegarem depois de feita a chamada,
digão ao Sr. secretario que são chegados, aliás não
é possível que se dê fé das suas entradas, como é preciso para se fazer a nota competente. Se não ha mais
nada a observar está approvada a acta. - Declarou-se approvada.
O R. ECRETARIO Co TA AGUIAR, leu uma participação de molestia do Sr. Almeida e Albuquerque. -Ficou a assembléa inteirada.
Participou lambem ter recebido um requerimento
do Padre Antonio Francisco de ampaio, procurador geral eleito pela província do Ceará, em que
declarava ter-lhe adiantado o thesouro daquella provincia um conto de réis para as despezas do seu
tran porte para o Rio de Janeiro, e peaia, pelos
grandes ga tos já feitos, o ser desonerado da obrigação de repor a referida quantia. - Foi remettido
á commi são de petições .
Passou-se á ordem do dia, que era a 3• discussão
do projecto de lei para não exercerem outro algum _
emprego o deputados durante o tempo da sua deputação, o qual foi lido com a suas re pectiYas
emendas.
O R. CARXEIRO D.l CuNnA, pediu a palavra e leu
a emenda eguinte:
« E aquelle que fizer ficará inhibido de occupar
cargos publicas. Paço da assembléa 14 de Agosto de
1823. - Carneiro da Citnhai>. - Não foi apoiada.

" INDICAÇÃO
Proponho que se peção informaçõesª? :nini terio dajustiça, ou a qualquer outra repart1çao sobre
o requerimento de João José Martin Pamplona
Cõrte Real. -Andrada .Uachado. » - Resolveu a
assembléa na fórma da indicação.
O n. PRE !DENTE, por não ter dado a hora, propoz á discussão o artigo 130 do regimento da a embléa que é do theor seguinte
cc Art. 130. Os dous primeiros methodo dizem
respeito á legislação; o da votação sy mbolica no
casos ordinario ; o da nominal tão ómento no
de maior imporlaucia a requerimenLo de algum deputado com a approvação da a sembléa; e o terceiro
mcLhodo é proprio da eleiçõe . »
O 1t. F11ANCA : - Eu ou de voto que e não
exclua a votaçã·o ecreta, porque mui~a hypothese
occorreráõ cm que a a cmbléa a julgue talvez conveniente. A boa lei cmpre ão filhas da experiencia; e a mais oclla theoria vt!m a ser muitas
vezes rros pratico .
O R. RrnEmo DE ANDRADA : - ou de opimão
inteiramente contraria. Que somo nó ? O representant s da nacão. Logo devemos patentearª nossa
cond ucta á naçii:o em geral, e a cada província em
particular, porque cada uma tem direito a saber
como e corre ponde á confiança que poz nos que
O R. Moi'iTE U1IA: - Levanto -me para accresnomeou para zelar o eus intere es.
cantar uma palana á emenda do r. Araujo Vianna.
~e a votação fór secreta não se sabem as opiniões Eu quizera que não só se não podessem acceitar
dos deputados, e a conhecei-a têm os povos um emprego , · mas que igualmente se não podessem
direito incontestavel.
acceitar graça ; acho que é muito conveniente feAlém disto, tal modo de votar só póde agradar aos char lambem e ta porta. Eis-aqui o meu additaque tiverem receio de expôr em publico o seu m?do manto que se refere ao art. 2°.
de pensar; mas eu não temo declarar o que me dieta
« Proponho que se accrescente á e'menda do Sr.
a minha conscienc}a! e por isso .direi empre o meu Araujo Vianna depois da palavra- tempo - a pavoto sem temer? JUl~O do publico.
_
.
lavra-graças. - 0 deputado, illontesttma». - Foi
Julgando- e d1 cut1do, poz-se á votaçao, e foi ap- apoiado.
provado .
.
. 1 O SR. CARNEmo DA CuNHA: -Na emendado Sr.
O SR. ?n.ESIDENT::, assigr:io u para a ordem do dia: Araujo Vianna diz-se que não poderão acceitar em- ,
1. 0 O proJecto de lei para nao poderem os rs. depu- prego algum além do que lhe competir por lei na
tados exercer outro e~prego durante a sua depu-1 carreira de suas profissões; e na do Sr. l\Iontesuma
~ção : 2. º egundas, leituras de propostas: 3. º lle- 1accrescenta-se que não poderão tambem acceitar ~
gimento da assemblca.
.
graças; mas como se não declara que não poderão
Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde. - Jlla- pedir para outrem, não ficão inhibidos de pedir
noel José ele Sou::a França, secretario .
qualquer das cousas para seus filhos, pais, ou irmãos;
20
«
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portanto deve-se declarar que não podem pedir
para si, nem para quaesquer out~·as pessoas. Eu
mando á mesa o additamento segumte:
« E nem pedir graças ou empr~gos para si ou
para outra pessoa. Paço da assemLlea, 1.4 de .Agosto
de 1823. - Carneiro da Cimha». - Foi apoiada.
r. presidente: Eu
O Sn. ANDRADA MACR.r no: já na primeira discu s~o mostrei qu~ es ~ rão a
minha idéas a este respeito, fazendo distmcçao entre
as legislatura ordinaria , e esta aclu.al leg1 !atura;
mas de novo me explicarei para q:ue mngue.m ignore
os meus sentimentos, nem seJa calummado por
pessoas que me não entendem, nem me P.odem entender porque o espírito precisa ser cultivado.
Eu ~sto u persuadido que se aqui se estabelecesse
a these em geral como se estabeleceu nas Côrtes
de Portugal, iríamos introduzir um fo?o perenn e de
revoluções, e tou per uad1do qu~ ~ lei 9ue v!ldasse
a entrada dos deputados no mrn1steno ena um
machado que deceparia a liberdade publica, e arruinaria pelos seus alicerces a sociedade.
· Os perigos de semelhante medida são claro? 1° perigo: inimisade decidida entre o poder leg1 !ativo
, e o~ aaente da execução; porque como os deputados ~unca poderião aspirar a er m~mbros do governo, havião sempre podal-o, e mutllal-o, porque
dirião em tal caso, aquillo que nunca me ha de caber
· não valha nada; e dando-lhe cada legislatura golpes
continuados, acabarião de todo cor~ o poder .exe~utivo . 2° p. erigo: despreso mal ~ntend~do do leg1slaL1~0
:Qara o executivo . A soberama nac10nal, _ r. pre 1\ dente, torna orgulhoso os que a rP.pre entao; nas assembléa3 de elemento popular ,é natural olhar- e como
por cima do hombro para um poder que lhe pare.c esubordinado e que se figura mais servo do publico do
que outra ~ousa; veríamos re.petid~s as_ uppo içõe
forjadas pelo orgulho dos antigo c1dadaos romano
1 que até se julgarião abatidos casando com as fill~a
dos reis· o cidadão romano reputava-se o urnco
soberano' do mundo, ficando-lhe tudo o mais subordinado· ora este orgulho embaraça, e estorva a
marcha', ou andamento dos negocios, o que não
1 succede quando estes membros podem esperar de
fazer parte do outro corpo _po~qu e olhão para e~le
com mais igualdade, e tom~o mteress ~ em que nao
seja acabrunhado, ou abatido. 3° perigo: ep.ervar
almas elevadas: Sr. presidente, muitas ha, sém
duvida incapazes de repouso, e feitas para governar;
ora (sendo natural que eat~e os deputad?s. ~iajão
muitas dessas almas) se lhe tiramos a poss1b1hdade
de seguir o seu destino, obrigamol-as de certo modo
a destruirem a fórma de governo, onde as suas pretenções não tem, nem podem ter realidade.
Emfim, Sr. presidente, nas actuaes circumstancias, tanto na Europa, como entre nós, não póde ter
segurança o governo senão por meio de inílu e nc~a
moral; a forGa'..é fraca; serve para pouco; e as mais
das vezes fallÍa; ora como hade ter iníluenciao poder
executivo se acaso se não ligar com o corpo legislativo? Além disto, não havendo opposição facilitão-se as reformas ; servem para isso as relações
entre o poder legislativo, e os agentes do poder executivo; por ellas o legislativo obra docemente sobre
o executivo e virifica-se sem transtorno, e sem salabancos o que se julga necessario .
Portanto tudo o que se oppuzer a esta 1!Jirmonia,
ou tender a diminúil-a, é nocivo, e até contraditotio
com a natureza do governo representativo . (Aqui o
orador mostrou como a doutrina devia ser conside-

rada relativamente ás assembléas constituintes, e ás
meramente legislativas; mas não so ponde ordenar
os argumentos pelo que disse o tachigrapho João
Caetano que não se entendeu nesta parte).
Direi agora, Sr. pr sid nte, alguma cousa considerando os artigos de p r i. O 1° não deixa do parecer-me inju to, ·porque ha nelle uma especiie de
elfeito r troactivo a re poito do empregado , que
são hoje deputado , com o quaes se xercita as im
extrema severidade. O 3° que contém uma xcepção
do 1° me parece a az odioso pela parcialidade da
doutrina ; não ei porque o nossos collegn que ora
tem lugar no ministerio, e o que é intendente geral
da policia, hão de ser tratados com tanta indulgencia, e os outro que lambem têm em prego , com tão
pouca, quando talvez não sejão taes empregos incompativei com o de deputado.
Accre ce a isto que este forão eleitos pelo povo
sabendo- e que já os occupavão e o outros forão
eleitos quando os não xercião; de sorl que eu o
con idero agora deputado p')r graça de ta a embléa; e portanto favorece- e com a excepção a
pes oa que meno direitos tem á ella.
Por con eguinte, eu quererei que ne te artigo se
accrescente depois das palavras -intend nle geral
da policia - as seguintes - e aquelles que exercem
outros mpregos não incompativeis- quanto ao
art. 2. 0 , nõo admittindo a redacção da menda qu
a elle fez o illustre autor do proj ecto, approva a excepção. Acho pouco oxacta a expres ão, pois fica
ainda aberta a porta á corrupção; e por i so prefiro
qu e se diga não poder ser 11omeado em lugar de não
poder acceitar; porque ne te ca o ainda po. so fazer
o meus aju tes com o governo na cert.eza de poder
acceitar depois que sahir d' aqui, e vender a im a
minha con ciencia, o qu não uccede dizendo- e
que não pos o ser nom ado, porque é o mo mo qu
dizer que tal nomeação é nulla no caso quo a haja.
Emq1wnto ás graças digo o me mo; não ba ta quP
não possa acceitar, durante o tempo da d putação,
porque pos o ajustar graças como paga da minha
indignidade, para depois de finda a legislatura; e por
isso quero lambem que sejão nulla , que não po ão
em tempo algum surtir effeito.
Eu não ei que se me póde dizer que ninguem erá
capaz de laes aju Les ; não é assim; talvez que alguem haja que queira aju lar premios que depoi
devem ter elieito, ainda com o risco do ser logrado
no fim de contas, e de não e lhe dar o que se lhe
offereceu.
Portanto acho que no segundo paragrapho do projecto se co n erve o ser nomeados, ajuntando-se a
excepção que lhe fez o nobre autor, porque não é
justo que ninguem perca o que lhe compele em sua
respectiva carreira .
Eu não tenho carreira porque abandonei a minha ;
nãoepor mim que eu fallo; mas muitos dos meu
illustres collegas tem carreira já na lropa, e já na
mé!gistratura, e seria manifesta injustiça que um
tenente-coronel que lhe cabia ser coronel, vi se por
ser deputado sallar por cima delle o eu inferior;
ou um magistrado por estar servindo a nação ser
preterido. No 3° admitto tambem a excepção feita
em favor dos illustres deputados que exercem os lugares do ministerio, e o de intendente geral da policia ; mas quero como já disse que se declare que
no mesmo caso estão os outros todos que exercem
empregos que não são imcompàtiveis, e dos quaes
por isso não devem ser privados, porque não ha
Deus para uns e diabo para outros ; isso por nenhum

/.
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modo ; sou amigo da igual~ad~, e a~o!reço o reinado
do privilegio, que para mim e da lllJUStl~a_.
Não vejo uma r azão ao meno.s de po~1t1ca para
esta distinccão, e como não a veJO, ou nmguem ba
de poder exêrcer o ut~o~ empregos,. ou então hão de
co ntinuar a ter exerc1c10 os meus illustres collegas
que antes o tinh~o, . uma vez que seus empregos não
sejão imcompative1s.
Eu já disse que não .tenh_o emprego algu~; mas
não quero que se despoje mnguem sem .razao daquillo que antes tinha, nem que o mal seJa só para
uns e não para todos. Eu mando á mesa a emenda
ao ~rt. 2. 0 , e o additamento ao 3°.
« E~IENDA
<< Art. 2.0
ão poderão outrosim ser nomeados
no sobredito tempo para qualquer emprego á exc~ p
ção d'aquelles que lhe co ubere ~ na sua carreira
respectiva. Outrosim não pode:ao receber graças
para si , ou seus filhos ou pais. - Andrada !Jfa-
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Que lhe importa que eu me occupe em outro serviço fóra desta casa? (Apoiado, apoiado.)
Que tem a assembléa com o que eu faco na minha cása ? (Apoiado.)
•
Lá está o poder executivo para me chamar ao desempenho de meus lugares quando eu não cumprir
minhas obrigações .
E' para mim summamente alambicado o querer
pôr os deputados na crise de entes imaf:,Tinarios, e
obriga-los a toda a qualidade de privações : n ós não
temos nada com o que se faz fóra desta casa ; nem
compete a esta assembléa regular o trabalho dos
dep utados fóra della.
Portanto desejo que se decida se estou aqui por
graça espec~al do Sr. deputado, ou porque me nomeou a na"ªº ·
O SR. ANDRADA MACHADO :-Sr. presidente, o nobre preopinante sahio muito fóra da ordem; e apesar do que elle disse, fiquei da mesma opinião .
Eu votei contra a sua conservação, determinado
chado ».
pelo interesse da causa; a assembléa julgo u o contrario, e eu portanto fiquei vencido, mas não con« ADDITAllfENTO.
vencido .
0
cc Ao art. 3. Accrescente-se depois de-lntenEstou persuadido que nenhuma autoridade goden te geral da policia. - e aqu~lle~ que ora exercem verna no meu modo de pensar ; devo sim obedeoutros em pregos não mcompahveis.-And.rada .Ma- cer, mas para que eu me persuada da justiça das
chado» . - Foi apoiada a emenda e o addllamento. suas decisões é preciso convencer-me, e neste ponto
O Sll. r ocuEmA DA GAMA :-Sr. presidente, ouvi confesso que não me convenceu.
dizer ao illustre preopinanle que os dois depu~a~os
Ainda estou pelas minhas thcorias a esse respeito;
desta assembléa que Corão nomeados para o mm1s- ainda penso que quando um povo elege uma pessoa,
terio só continuavão a ser deputados por graça da a considera tal qual ella existe com todos os motimesma assembléa; e não posso accommodar-me vos que lhe inspirão confiança, e que se por qualcom e ta proposicão porque a julgo contraria ao quer modo perder alguns desses motivos, não conmeu decoro, e destructiva daquillo que assento que fiará nella como d'antes .
Eis o que disse, e não ou'l<i razões que me fizes me compele de direito .
. .
.
A nação, ou o povo da provmc1a do ~LO de Ja- sem mudar de opinião . Os nobres deputados quando
neiro, escolheu-me para advogar os seus mteresses forâo para aqui eleitos não tinhão a qualidade de
neste congresso ; aceitei com prazer este lugar, bem mini tros de Estado; esta qualidade póde alterar
que conhece se as minhas pouca força de s~u~e e muito a confianca que nelles fez o povo ; o homem
esca as luzes para bem o de empenhar; acceilm- o, que ora está aqui não é aquelle homem que o povo
torno a dizer, com grande sati fação e maior agra- elegeu ; assim como se o povo elegesse um homem
d cimento, e jámais con entirei que se pretenda verde, e depois ficasse azul, e te homem azul não era
de pojar-me de ta dignidade ; porque ~ ~mp~rad~r o verde que tinha eleito.
se lembrou de chamar-me para o mm1ster10 nao
O povo quando elegeu os nobres deputados foi
d vo perder um lugar que tanto preso: ª.sim o ~s~e coo iderando em um o Sr. l\Ianoel Jacintho ofrancamente quando aqui mesmo recebi a part1c1- gueira da Gama, e em outro o Sr. José Joaquim
Carneiro de Campos ; esta simples qualidade é que
pação .
'ão consentirei pois que em minha presença passe os povos tiverão em vista, e na.o as que hoje os cona proposição de que se so u deputado é por graça do decorão. Por estes meus princípios continúo a julgar m1lla a eleição ; (á ordem, á ordem) achão-se
deputado que acabou de fallar.
Eu não reconheço na a sembléa o direito (e dese- revestidos de uma qualidade que não tinhão quando
jarei que se mostre) de repellir do seu seio um mem- o povo os elegeu, e que se a tivessem talvez os não
bro nomeado pela nação, salvo o caso de commetter elegesse ; portanto outra vez a vontade do povo devia ser consultada. (A' ordem, á ordem.)
crime e desmerecer o conceito publico.
Estes princípios são adaptados em toda a parte,
Encranou-se o nobre deputado se pen ou que só onde os ministros de Estado, têm assento na assempela s~a influencia e seus sophismas o podia fazer ; bléa. ( o resto não 'se entendeu o tachigrapho João
e quizera que me provasse que eu e o outro .meu Caetano .)
•
collecra, o Sr. Carneiro de Campos estamos aqui por
O ·sR. CARNEIRO DA CuNHA :-Por causa da orgraç~ sua ou de alguns outros senhores; quizera eu
saber se ha autoridade para me expulsar desta as- dem consentiu-se o Sr. Manoel Jacintho fallar consembléa e se eu tenho feito crime para isso; quanto tra a ordem ; o Sr. Antonio Carlos fallou tambem
á lei qu~ se pretende fazer a semelhante respeito, contra a ordem, e deste modo estaremos aqui sem
essa regula para o fu turo, e de modo nenhum para fazer nada na ordem ; eu a requeiro Sr. presio passado ; e não sei que houves e alguma que pro- dente !
O SR. Nocu&mA DA GAMA :-Eu fallei para res- \
hibisse que os deputados tivessem empregos publiponder porque me offenderão .
cos fóra do congresso.
O SR. ANDRADA MACHADO : - Eu tambem creio
Que importa a esta assembléa gue _se sirvão out ros lugares não faltando ás obngaçoes de depu- que fui contra a ordem, mas não era possivel deixar
de ser assim.
tado?
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O SR. VERGUEIRO :-Eu voto a favor do 1° artigo
em toda a sua extensão, porque conheço que este
decreto é provisorio ; são doutrinas constilucionaes,
~ não podem vale~· além da constit~ição, onde terão
o seu lugar ; por isso não me farei cargo de r_espoi;ider miudamente aos argumentos que se fizerao ; limitar-me-hei a algumas observações .
Eu quizera que os ministros de Estado, como
agentes do poder executivo fossem excluidos de fazer
parte da assembléa; porque ella deve fiscalisar a
responsabilidade desses agentes do outro poder, e
não póde faze-lo bem sendo elles membro , e faz ndo parte da assembléa.
Tambem não acho, como disse um nobre deputado, que isto offenda tanto as almas grandes; o er
deputado não inhabilita para ser empregado senão
emquanlo se occupa este lugar ; depois que acaba
póde qualquer de nós ser empre~B:do, e procurai:_ a
elernção a que o chama o seu espmto ; portanto nao
ficão impossibilitadas essas almas nobres de pro eguir na sua carreira, e de nutrir esperança de occupar os grandes empregos.
(.!uanto ao 2° artigo tambem o approvo com o
additamento relativo ás mercês ou graças. Ainda
que com e[ eito devemos considerar como caso muito
1 raro, que alguem desça da sua dignidade para.pedir
empregos, todavia como póde acontecer, a lei deve
1 preveni-lo; ora o mesmo que entendo a r~s ' peito dos empregos deve entender-se a respeito
das graças; embora, como já disse, seja caso extraordinario, e que seguramente nenhum dos actuaes
membros seja capaz de tal baixeza ; a razão pede
quese supponha que póde ser que haja alguem que
sacrifique assim o seu dever, e que por isso se previna.
Quanto ao 3° eu voto pela excepção ; é um caso
particular que foi tomado em consideração por esta
assembléa ; é uma questão que já aqui se decidia .
Um illustre preopinante disse que os Srs. deputados
que servião agora os cargos de ministros e secreta1 rios de Estado, continua vão a ser deputado , por
uma graça especial da assembléa, (á ordem, á ordem) eu estou na ordem.
Eu quero provar o inverso disto, e não o posso
fazer sem fatiar.
Eu entendo que esta asserção não é exacla, supponho, pelo contrario, ~ie no ministeri.o é qu ~ elles
estão por graça especial da assemblea, e nao no
exercicio de deputados. O fazer deputados pertence
individualmente aos cidadãos ; para elles estarem
por uma graça especial em. exercício n ~s ta assembléa, era necessario que tivessem perdido o titulo
que lhes confiou a nação ; ora não havend o autoridade que os possa privar deste lugar, segue-se que
nunca estiverão demitlidos, nem privados de ser
deputados.
O que me parece é que a assembléa concedeu
uma graca especial, que fez uma excepção da regra,
para elles ptderem servir no ministerio, inda qu e
esta graca seja fundada na razão universal, na razão
da conveniencia ; e por isso na occasião da nomeacão sustentei que elles não podião acceitar, mas
que ·esta assembléa podia dispensar para que elles
acceitassem. Com e[eito deliberou-se que podessem
servir, e como a assembléa consentiu é uma cousa
feila que não devemos agora contrariar.
Não se deve porém daqui deduzir argumentos
para os outros que estão na regra geral ; se houver
algum em quem concorrão motivos de servir ao
mesmo tempo dous empregos, faça ver esses moti-

vos, e e u votarei cm seu favor; mas é necessario
um conhecimento especial do negocio para so poder
delib erar, porque não estão no caso dos outros
sobre os quaes já se decidio. E' o que tinha a
dizer.
O Sn. J\1u 1z TAvAnEs : - Sr. pre idente, é bem
conhecido que este projeclo tom dou fins interessante á causa publica: 1° evitar que os r . d pulados que têm empregos publico ejão di trahidos
por objectos estranho á sua mi ão ; i to é indispen avel atteudendo á pequena capacidade humana,
e este fim consegue- e approvando o 1° artigo :
voto por isso cm favor delle . O 2° fim é tornar
todos o rs. deputados tão independentes quanto
fôr. possível; mas pergunto eu poder- e-ha con eguir este fim tão sómente pela doutrina expendida
no 2° artigo ?
Re pondo que não; de que servirá não pod erem
o Sr . deputados ser nomeados, nem acceilar empregos, e elles nesse tempo puderem solicita-los
para outrem?
A dependencia conlinúa da mesma maneira; um
deputado tem irmãos, tem parentes, tem amigos ;
e por esta regra quasi geral de todos pensar m que
qualquer deputado tem sempre valim nto para com
? ministerio, e que póde con eguir tudo, rogão, e
rn~tão a ponto de que por muito e crupulo o que
eJa um Sr. deputado, talvez e veja na nece idade
de ceder, e ir pedir ; ora e con egue o que pediu já
se deixa vêr que fica por motivo de gratidão obrigado a fechar os olhos a certas cousa .
Eis aqui o mal que devemos remediar, e por i o
approvo a emenda do Sr. Carneiro da Cunha.
Emquanlo ao 3° arti go approvo-o igualmente com
a excepção, não obstante l r dilo um nob r pr opinante, que havendo raz ão para estos trc deve hav r
para o demais ; porque a i tore pondo que para
estes tre houve vo ta ção, o deliberação particular da
a sembléa, e para o demais não houve .
O Sn. l\1AIA : - Na certeza do que na lei deve
hav er toda a clareza, e parecendo-me que e ta como
se acha concebida póde dar lugar a alguma duvidas, entendo que será conveniente uma declaração
que me lembra.
e.oro? ha empregado cuja promoção depende de
a~t1 gu1dade, e póde acontecer que alg um dep utado
se1a um des tes e que o despacho se v r ifiquo ou antes da sua nomeação para a assem biéa, ou já no
tempo de estar aqui servindo, deve declarar-se que
e ~ taes ca o a falta de po se não prejudica a antiguidade; porque não é justo que por se ser virá nação .se fique de peior condição . OITereço por i so a
segumle
« EMENDA

« No caso porém de terem sido nomeados antes
da deputa_ção, ou no tempo della nos casos exceptuados, e nao haverem tomado posse, não serão por
isso prejudicados na sua antiguidade.-(Salva a
redacção.)-Jlfaia. ii-Foi apoiada.
O Sn. CARNEIRO DA CuNuA pediu novamente a palavra para o[erecer um additamento ao art. 2º ; o
depois de ter ex posto os seus fundamentos o mandou á mesa concebido nos termos seg uinte's :
«Ao art. 2. 0 Accrescente-se-senão passado um
anno depois da legislatura.-Paço da assembléa, 14
de Agosto de 1823.-Car'lleiro da C1~nha. »- Não
foi apoiado.
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O SR. FRANÇA :-Sr. presidente, a accumul~çãode
empregos cm um mesmo suge1to sempre foi entre
nós ma teria do reprovação.
A' excopção dos o~cios, qu.e por insignifican~es
manda a lei que seJãO serndos por um e umco
official, todos os mais se não podem accumular,
porque ha leis mui positivas que o _prohibem, e
cominão penas co ntra a sua transgressao.
E como eu não faço distincção entre empregos ~e
nomeação popular, qua l é a nossa, e de nomeaçao
do pod r executivo, qual é a de todos os officiaes
ncanegados da administração publica, porque á
uns, e outros lhes vem a autondadc da mesmafontr.
que é a nação ou media ta, ou immediatamente; não
ei que neste assumpto possa haver que tão: pois
só teria sta lugar s não houvera lei que prohibisse
a accumulação dos olflcios : mas havendo-a, como
ha, entendo que só com derogação della é que um
Sr. deputado póde ao mesmo tempo exercer o officio de legislador, e de agente do poder executivo.
Toda a !r i que ora haja de prohibir este duplicado
excrcicio é na minha opinião quando muito declaratoria das que já existem ; não faz por si direito
novo.
O SR. l\1Al\IAN:\'O CAVALCA;\'TI: - (:'\ão o ouvio o
tachigrapho. )
Julgando- e discutida a materia, propoz á votação o r. pre idonte o preamb.ulo.,-Pa sou com a
suppressão da palavra - prov1sonamente.
Propoz depoi o arl. 1. 0 -Foi approvado sem alteração.
eguiu- e o 2°, e propoz e pa sava alvas a
roendas.- Venceu- e que im.
O SR . Co TA Acu1AR: -A primeira emenda é do
illustre autor do projccto ; a cUa accre centou o
r. l\Iontosuma a palaHa-graças-, e o r. Carnei ro da Cunha augmentou a declaração rfo e não
pod r pedir em prego ou graça nem para si nem
para qualquer outra pe soa.
o ll. ÁNDllADA illACHA.DO: -Eu não sei e fui
bem ent adido; o que quero é qu e taes emprego
ou mercê , no ca o de e darem, fiquem nuUa ,
não lhe irvão para nada.
O SR. Co TA AcmAn: -Então na segunda parte
da emenda, cm lugar de dizor-Outrosirn não pod rão receber graça -fica deste modo-Outro im
serão nulla a graça que receber para si, ou seu
filhos ou pai .
O Stt.. ÁNDRADA MACHADO: ão ha duvida; mas
n esta egunda parte cabe a mesma excepção da
emenda do Sr. Araujo Vianna, porque ainda que
eu não fatiei em emprego , todavia quero que cjão
compreh ndido ; e como o filhos ou os pais podem
tambem estar em alguma carreira, o que por eUa
lho competir deve ser exceptuado. Por i su eu requeiro empre salva a redacção.
O R. ALENCAR: -Eu não o entendo a sim; e
declarando prim il'o que tudo, que não tenho pai
J1em filho , digo que não po o approvar que a
qualidade de pai ou de filho de um deputado lhe
'l!eja tão pr judicial que annulle qualquer g raça que
o chefe da nação se lembre de lhe fazer por se u
serviços ou merecimento ; na verdade nada me parece tão injusto. Que o deputado fique inhibido de
Jledir, concedo ; mas que meu pai ou meu filho não
possa receber as recompensas a que lhe dão direito
os seus merecimentos, só porque e u sou deputado,
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é cousa duríssima. Eu não tinha reparado nesta
doutrina, por isso quero declarar o meu voto.
Passou então a propol' o Sr. presidente:
1. 0 Se passava a emenda do illu~tre autor do projecto.-Venceu-se que sim.
2. 0 Se se approvava o additamento do Sr. MonLesuma.-Venceu-se que sim.
3. 0 Se passava a segunda parte da emenda do
r. Andrada l\fachado.-Venceu-se que não.
4. 0 Se passava o additamento do r . Carneiro da
Cunha.-Vence u-sc que sim.
5. 0 Se passava a emenda do Sr. l\faia.-Venceu-se
que sim, salva a redacção.
A primeira parle da emenda do Sr. Andrada Machado, julgou-se comprehendida no vencimento da
emenda do autor do projecto, t< por isso não entro u
em voLação.
Seguiu-se o art. 3°, e o Sr. presidente propoz:
1. 0 Se pa ava a primeira parte até a palavrapolicia.-Venceu-se que im.
2. 0 e a segunda parte seria supprimida, como
tinha proprosto o Sr. Henriques de Rezende. Venceu-se que im.
3. 0 Se passava o additamento do Sr. Andrada
l\lachado.-Venceu- e que sim.
Perguntou então o r. presidente:
1. 0 e a a sembléa julgava concluída a 3• discussão.-Venceu -se que sim.
2. 0 e deveria sanccionar-se o proj ecto?
O R. FERREIRA FR.L'IÇA. - Parece-me que como
e acha não e tá capaz, e que é preciso redigir-se
primeiro, porque e tá compo to de partes co ntradictoria e repugnante , que ó pode perder na
r edacção .
O
R . HEXRIQUE DE REZE:\'DE e ÁRA.l:JO LL1u
forão da me ma opinião.
.\ final decidiu-se que fos e á commissão de legisJacão para o redigir, e voltasse depois á as. embléa
pára o sanccionar .
O R. ECREnRtO Co TA Acr.;1.m annunciou ter
recebido do ministro do negocios do Imperio o seguinte officio.
« lllm. e Exm . r. - Do ordem de Sua Magestade
o Imperador rem etto a V. Ex. para ser prese nte na
augu ta assembléa geral constituinte e legislati>a
deste lmperio o officio incluso do Re\·m . bispo capellão-mór, em data de 9 do corrente mez, no qual
em cumprimento das orden que lhe forão expedida'
pela secr~taria d~ e tado dos negocios do Imperio,
obre a rnformaçao do estado actual do seminario
de . Jo é desta corte, e r efere á que anteriormente dera a e te respeito ao· membros da commis ão de in Lrucção publica da mesma assembléa.
Deus guarde a V. Ex . Pala.cio do Rio de Janeiro
em 12 de Ago to de 1823.-José Joaqiúm Carneir~
de Campos. - r. J osé Ricardo da Co ta _\guiar de
Andrada. »
OFFICIO DO RE\'EIIBXDO BISPO

•

CAPELL~O - :UÓR

"lllm . e Exm. r.- Pela portaria da secr taria
do estado dos negocios do I mperio, de 31 de Julho
proximo passado, mo mandou ua ~lagestad e que
quanto antes remettesse pela mesma ecretaria
uma informacão circumstanciada do es tado do
cminario de· S. José desta corte, e dos mais estabelecimentos litterarios e de educacão que me
fossem subordinados, para ser presentê na a.sem-
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bléa constituinte e legislativa que assim o exigia.
Não conheco estabelecimento algum desta natureza
que me sêja subo~dinado, _senão o Semi_nario de
s. José, e toda a mformaçao que eu podia dar .ª
respeito do es lado em que actualmente se acha, Jâ
eu a Linha espontaneamente apresentado aos membros da commissâo de instrucçâo publica da mesma
assembléa, juntamente com outros trabalhos tendentes ao mesmo fim, antes de recaber a sobredita
portaria. E' o que pos o informar. Sua Ma ~ stade
lmperial determinarâ o que lh e parecer mais acertado. Deus guarde a V. Ex. Ilesidencia epi copa!
do Rio de Janeire, em 9 de Agosto de 1823.-lllm.
e Exm. Sr. José Joaquim Carneiro de Cnmpos.Bispo Capel/ào-~Iór. »

ção é arbitraria, e a segunda me parece para aqui
inapplicavel, e até repugnante âquellaregra dos consullos, segundo a qual não são vistos co nsentir os
que ignorão-Non videntiw qui ignoranl, consentire.-E sempre ouYi dizer, r. pre idente, que o consentimento é tão n cessaria em maLorias de contra-·
ctos, como o corpo de delicto om materi as crim es;
até é principio de logi ca que nin gu m quer o que
não co nh ·ce - Nihil vo litum quin pra·cognitwn.Depois di to, sabemos que ão ac tualm ente ex cutados muitos que contracLarão antes que vie se o
lecreto citado de 1801.
Ora co mo havemos de considerar osto homens ligados á uma loi posterior ao eu contracto ? Que
co nsentimenLo lhe poder mos suppbr? alvo se quizermos dar áquella lei a força retroactiva; mas este
Passou-se ás segundas leituras de projectos, na este principio já foi aqui regeitado.
conformidade da ordem do dia; e 0 mesmo r. s Temos, pois, que não ó som fundam ento que taxo
cretario leu o projecto de lei do Sr. Ilocha Franco de inju ta emelhante lei; mas ella ó lambem arbipara a abolição da junta chamada de administração traria, e para o reco nhecer basta atteutar na variao-eral na província de !\finas Geraes, que fôra apre- ção da legislação á tal assumpto.
~entado na sessão de 2ô de Junho .
O alvará de 1753 estabelecia os por cento iÍ custa
O SR. Roc11A FRAi'iCO: - Sr. presidente, como da fazenda publica, o de 1760 o mandou tirar á
persisto na persuasão de que toda a reforma que custa do devedores moroso , que o foss m daquolla
t em por fim alliviar de leis gravosas os subditos dat a em diante; o de 1753 tirava dez, o de 1760
deste Imperio é urgente, ainda me parece tal a que sei , o de 1801 manda tirar quatro, sei e oi to por
proponho na revogação do decreto de 18 de Março cento, egundo os annos decorridos d poi do vende 1801, emquanto mando tirar os por cento ao cimento do contracto .
executados derndores fi scaes a favor dos officiaes de
Esta variação basta a provar a imbecilidade da
fazenda, aliás assalariados e muito bem assalaria- lei, e que não a dirige alguma razão sohda, mas só dos; lei que eu não cessarei jamais de caracterisar mente o vario ar bitrio do legislador: fi ca poi claro
de injusta, arbitraria, gravosa e oppressiva do qu e além de iníqua ella é lambem arbitraria.
povos .
Quanto seja gravo a semelh ante lei, e prova
E como a urgencia eu a deduzo destes prin cípios desta só reflexão, que no espaço de vinte e um
por isso passo a rnrifical-os
annos havião rendido os por cento extorquidos ao
Pareceu duro na precedente di scussão á um illus- executados, além do preço do seu contracto , para
tre deputado que eu taxasse de injusta esta lei, mas cima d cin coenta e nove co nto de réis; e i lo não
não me combateu senão com a mora dos devedores. em prol da fazenda nacional, ma do ofllcia s
Ora prescindindo de que esta mo~a é muito bem assalariados com muito bon ordenado .
expiada pelos rigores de uma execuçao fi cal, e pela
Finalmente, que esta lei ó oppres iva do povo
infallivel condemnação das custas, eu perguntára só duvidará quem noticia não tiver dos grave abuao illustre deputado se toda a mora tem o cunho da os que á sombra della o commettem; abusos tão
injustiça? Se tambei_n são injustos e puníveis os que insanaveis quanto aquelles que os devião do comnão pagão porque nao podem, para fazermos da sua bater, são os proprio_ inter ssados na sua conserdesgraca um patrimonio aos Srs. da administração, e vação e m~n~en ça : aqui os réo são juize ; como,
como sê estes não vencessem bom ordenado?
p01s, corrigir taes abusos? E para me cingir á
l'iem basta, Sr. presidente, para que se considere phrase do Evange_Iho : se o al so l m corrompido,
justa qualquer medida ou disposição penal, qual co m qu e outra coisa se ha do salgar ? Conclúo poi
r eputo o citado decreto na parte que respeita aos r. presidente, que a materia do proj ecto é urgente'
por cento, que ella .produz~ algun~ bem, co rr.10 é porque a lei que e~Ie combate é injusta, arbitraria:
doutrina de um publicista; e demais disso mister gravosa e oppress1va dos povos; e se não é urgente
que ella seja necessaria, quero dizer, que se não a ~e forma, qu e tem yor fim desopprimir á es tes, não
possa obter por outro meio o fim que a lei se sei qual outro o seJa.
propõe.
Ora, sendo este o estimular ao pagamento o de- _O Sn. _AL ENCA n : - E' u acho que este projectonao só nao é urgente, 1nas nem 11 ecessa1·1·0.
vedar fi scal, quem não sabe que um tal fl1m se conCreio que o illustre preopinante confundiu o
segue principalmente pelos meios legaes do sequesd~r~itos dos povos com os !nteresses de alguns intro, penhora e outros de execução?
E diremos que é justa uma lei qu~ r eputa de má fé d!Vlduos, e por consequenc1a co nfundiu duas coisas....
a todos os co D~ractadores , e prom1scuam ente com que nada tem de commum entre si.
estes os seus herdeiros, que são muitas vezes os . Iríamos favorecer os ~ovos se, por exemplo, o~·
executados?
hvrassemos de algum tributo; mas com isto uniE diremos que é justa uma lei que não distin gue camente vamos fa vo recer quatro pessoas e de má
entre o dolo e a boa fe? que ma!lda ~irar indistin.cLa- ·fé, por_9:ue as de boa fé. cumprem com o que co nmente a uns e outros tna1s daqmllo a que se obriga- tracLarao, como é de obrigação, porque ningu em se
rão por forca de seus contractos?
compromette senão por livre vontade ; portanto os
Disse de ·outra vez um illustre deputado que se que entrarão nos contractos estão obrigados a cumpodião considerar estes homens obrigados por um pril-os, e se o não fazem solfrão a pena da sua falta.
quasi contracto, e emfim que a ignorancia de direito
Julgo, portanto, o proj ecto inteiramente desnenão favorece; mas, quanto a mim, a primeira asser- cessaria.
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O . n. Roeu A F11ANCO : - ( rão o ouvirão os tachigrapho . )
Jul gando-se a materia disc1_.1tida, propoz o Sr. presidente s era urgente o proi cclo.- Venceu-se que
não, ficando por isso rcgeitado .
eguiu- · a terceira parte da ordem do dia que
era a dis ussão dos artigos do regimento da assembléa, e leu- e o seguinte :
« Art. 131. e o numero de votos achados no escrutínio não combinar com o numero do deputados,
r petir-se-ha o escrutínio até que co~1bine ou se
conhera o motivo da diITerenca. »-Foi approvado.
e< A1:l. 132. llavendo empatê de voto , votar-se-ha
seg Ltnda vez; havendo se.gund~ empate põe-se a
materia segunda r z em d1scussao, e torna-se a pôr
a votos; e houver terceiro empale fica a materia
rngeitada . ,,
O n. 1-fE:'il\IQCE DE REZE:'iDE :-Diz o artigo
qu se houver t rceiro empate fica a mataria regeitada . Ora isto ó dar a um numero prepond rancia so bre outro, s ndo ambos iguaes; o que ó contra
toda a ordem da volacão .
e te caso a minhá opinião seria q~e ficasse a
materia adiada, além di to acho mwto geral a
forma em que e Lá concebido.
upponbamos que se oITcrecia uma emcnd.a para
e alterar uma ou outra palavra, e qne havia empale na votação; por L o deveríamos r egeitar a
mataria do artigo?
Eu acho i to muito incompetente e digo que ne te
ca_o fique a mataria adiada para entrar em di cu são . A e s fim oITereço a eg uintc
« E:UENO.\
« Proponh o que sr mude a palana rejeitada cm
a palavra adiada.-Il enriques de Re::ende.»- Foi
apoiada.
n. Co T.\ Il.1n110 : - Parece-me realmente
muito onfo rmc á razão, o voto do r . Venancio .
Havendo 2° empate, diz o artigo, que torn a a dis·utir- e a mal ria o a votar- e.
Ora, qu mo tra e te 2° mpale? Que a a em biéa
e tá ainda da me ma opinião que a prim ira vez .
E para qu ha nova r otação ? Para v r e por este
meio muda algum r. deputado de parecer; ma se
con tinúa a r inar a me ma opinião, sendo metade
pró e m tad contra não acho mot1Yo nenhum para
que a a. embléa r •jeite a materia; fique antes adiada, porque no dec ur o de 3, 5 ou 8 dia , podem algun
r . deputados mudar de opinião e passar a
ma teria.
Algun Srs. deputados lembrarão que havendo,
segundo a emenda do r. Henrique de Rezende,
4• votação, podia harnr 4° empata e que era
pr ciso providenciar este ca o.
o R. fu:mtQ E DE REZEXDE offereceu o eguinte
« ADDITAME:'iTO
<< E quando pela 4• vez fique empalada, a as embléa decidirá e a maleria erá rejeilada .-Henri<[ltes de Jle:;;ende.»- Foi rejeitado.
O R. VEl\GUEmo :-0 artigo diz: «Havendo em}late de votos votar- e-ha 2• vez; » ora, parace-me,
que devemo tirar esta 2• votação como inteiramen te inutil; porque acabando nós de fazer uma
' 'otacão e votando-se outra vez é de e perar que seja
empátada do mesmo modo e não que se mude de
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opinião sem haver algum intermedio de tempo;
por isso achava que se devia tirar esta 2• votacão
immediata.
•
Conlinúa o artigo: « havendo 2° empate põe- se
a materia 2• vez em discussão e torna-se a pôr a
votos . »
Eu entendo que será melhor ficar a materia adiada para o dia seguinte, porque havendo tempo para
pensar, podem alguns deputados mudar de opinião
por haver reflectido mais seriamente na materia;
mas endo logo posta em di cussão até póde acontecer que por pundonor não se mude de opinião;
por isso digo deve ficar adiada para o dia seguinte,
e então admittir-se 2• votação; e se ainda ficar novamente empatada de ta 2• vez, parecia-me justo que
a materia fos e rejeitada, porque entendo que é
melhor não obrar do que obrar mal e uma yez que
não ha votos par~ que e vença um artigo de lei na
1ªe 2• rntaçao, e melhor que não pa~se. Por estes
princípios fiz a seguin te
<C EME 'DA
<< Havendo empate ficará a materia acliada, e entrará novamente em cli cus_ão; havendo 2° empate
fica 11 ma teria rejeitada.- Vergueiro .»-Foi apoiada .
Julgando- e a materia discutida o Sr. presidente
propoz:
1. 0 e passava o artigo, alva- as emendas.-Venceu- e que sim .
2. 0 e passava a emenda do r. Vergueiro, e)Il
ambas a partes em que era clindida.- Apprornrão- se ambas a partes, ficando por isso prejudicada
a do r. Henriques de Rezende.
Por ser chegada a hora da leitura das indicacões
perguntou o Sr. presidente se havia alguma; e cômo
não houve se quem pedisse a palaYra, declarou que
continuava adi cus-ão dos artigos do regi mento.
« A.l'tigo 133. A maioria absoluta decide em todas as materias em que não houver marcada outra
fórma. »
O R. FER:'i'AXDE P1x1u:mo :-E-te artigo parec -me que contém a mesma doutrina que o arl. 122
e por isso offereço a seg uinte
(( EllEXD.\
« Comparando e te artigo com o artigo 122, acho
redundante um dos dous e portanto proponho a
suppressão de um delles, qual parecer mais conveniente á assembléa .-Fer nandes Pinheiro .» - Foi
apoiada.
O SR. FRA'."ÇA : - Parece-me que deve conservar- e a doutrina ncst luga r porque ó onde cabe
bem por se tratar de votaçõe .
O n. FERREIRA FnANÇA :- Este arligo é o mesmo que o 8.I'l. 122, e portanto um devo supprimir-se
ma no que cu tenho duvida é sobre o qu e se ent nde por pluralidade absoluta.
Aq,ui tenho ouvido diz r que a pluraiidade absoluta e da assembléa qu se acha presente quando se
vota; mas a isto não po so accommodàr-me porque
não entendo por pluralidade absoluta a maioria de
voto qua~do se acharem presentes, por exemplo,
pouco mais da metade do numero total dos deputados.
O SR. ANDRA'DA MACHADO :-0 que acaba de dizer
o illustre preopinante parece ser de razão, mas não
tem lugar; e não ha remedio senão seguir o que se
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pratica, porque é o que convém; se o_ não seguíssemos estaríamos a cada momento a nao poder decidir cousa alguma por falta de votantes.
A nação quando elege um certo numero de pessoas para a representar entende qu~ nenhuma fa~
tará sem impossibilidade real e por isso tambem Já
conta que por maioria da assembléa será considerada a da parte que estiver presente.
.
Além disto, supponhamos que se estabelecia, que
a maioria da assembléa fosse de 46 votos, na materia em que houvessem 45 não se vencia por um;
o que seguramente não póde ter lugar: Portan.to,
tomem-se as cousas como na realidade sao; a maioria da assembléa entende-se dos que estão presentes
que são os que votão e não dos que estão ausentes.
O Sn. FERREIRA FnANC.A: - Mas, pergunto eu,
póde dizer-se a legislaçãÔ feita pelos que não con.
correrão para ella?
E póde decidir-se qualquer negocio de uma província, sem estar presente quem a representa? Eu
não entendo isto.
O Sn. ANDRADA MACHADO:- É porque o illustre
deputado cuida que é só constituid_o J?ela provin~ia
da Bahia; mas engana-se,está constitmdo pela naçao
inteira
Os deputados da Bahia, P ernambuco ou outra
' qualque! pro~incia, nã_o são só os deputados dessas
províncias, sao da naçao .
.
_
Não ha um só escriptor que assim o nao entenda;
ora sendo elles da nacão, a maioria obriga a toda
ella e esta maioria é dos que estiverem presentes .
Se alauns faltão sem motivo tenha paciencia a nação q'fie escolheu deputados vadios, n~adraços, ou
incapazes de desem penhar suas funcçoes; e _se a
/ causa é a de molestia, é inevilavel a falta e o ~nte 
resse publico exige que apezar della a obra va por
diante.
O SR. FRANCA :- Senhores, é necessario fazer
distinccão entr·e a verdade puramente theoretica e
aquella· que só o é na pratic~ . .
.
Nas sciencias moraes e prmc1palm ente na sciencia do governo é mister muitas vezes substi~uir á
uma realidade uma ficcão, para a coherenc1a dos
princípios que se têm admiltido por base de um
systema.
De nenhuma outra maneira se poderia sahir nunca
das difficuldades praticas que se apresentão á marcha do espírito humano, quando este procede na
contextura das parles, com que deve preencher os
tracos de um todo systematicamenre organisado .
É' por isso que se deve admitlir como uma verdade que o vencido pela maiori~ dos Srs. d~pulados
presentes, está igualmente vencido pela ma10ria ~os
ausentes, que parece comprometter a causa publica
no j uizo daquelles.
.
JuJaou-se discutida a ma teria e venceu-se que se
supprlmisse o art. 122 e subsistisse este:
« Artigo 134. Não poderá votar-se por acclamacão.n-Foi afProvado.
• << Artigo 135. Nenhum deputado presente poderá escusar-se de votar, salvo não tendo assistido
ao debate.»
O SR. FERREIRA FRANCA : - Se houver quem entenda que a materia não êstá ben;i di~cuti~a e achamada maioria entender que esta, nao sei ao votar
que caminho ha de seguir o ~e julgar .que ainda
devia discutir-se, visto que nao póde dispensar-se
de votar.

(

O SR. ANDRADA MACHADO :-Como o nobre deputado que não julga a materia bem discutida, tem
ouvido as razões que se expendcrão, resolve-se por
aquellas em que lhe parece que ha mais probabilidade de acertar, ainda que não tenha certeza.
O Sn. FERnEmA FnANCA :-Mas não tendo certeza nem probabilidade, hco na duvida do caminho
que devo seguir.
O Sn. ANDRADA MACHADO :-Depois da discussão
o caso de duvida é raris imo; porque sempre ha motivo que faz inclinar para um ou outro lado; para
não succeder assim seria neccssario suppõr uma
perfeita es tupidez da parte do d pulados; em verdade para um deputado, depois de ter ouvido uma
discussão, não achar cm toda clla razão alguma
que o incline mais para um partido do que para
outro, é preciso que seja perfeitamente estupido.
E' esta a razão por que acho que a doutrina deve
passar.
Julgou-se sufficientemente discutido e posto á votação foi approvado.
cc Artigo 136. Em caso proprio é inhibido de votar, dizendo o prcsidente:-o Sr. F ... não póde
votar.»
Depois de algumas refl exões foi approvado.
cc Artigo 137. Se o proj ecto fõr composto de muitos artigos, votar-se-ha separadamente sobre cada
artigo.»
O Sn. FRANÇA :- Na conformidade deste artigo
é que eu requeri uma vez, estando em 3• discussão
um projecto, que se propuzesse cada artigo de per
si, e não o projecto em globo. Entendo que a doutrina deve passar como uma das mai essenciaes,
porque cada artigo deve vencer-se com a ua approvação especial.
O Sn. l\foNrns MA :-E eu acho que não é necessario tal artigo e que ó serve para nos confundir,
porque já temos a sua doutrina no capitu lo antecedente . Alli e tá estabelecida a f<'írma de fazer as discussões e a maneira de propor ú votação, port.anto
não sei a que vem agora aqui te artigo ?
O SR. A.NoRADA MACHADO :-Este artigo é muito
preciso; e não sei como se confund em duas cousas
tão differentes como são votacào e discus ão . 1a 1a
discussão não póde haver sénão a doei ão da urgencia ou competencia da materia; na 2• discus ão
a decisão é para passar ou não, para a 3• di cussão;
e só nesta, depois de concluida, é que ha vota ão
propriamente tal; ora esta é que o regimento manda
aqui que seja por artigos.
Não sei, torno a dizer, como se confundem duas
cousas tão dilferentcs; no capitulo antecedente tratou-se do modo de deliberar e neste trata-se do
modo de votar .
O Sn. MoNTESUllIA :-0 illustre preopinante não
percebeu o que eu disse; eu não fiz tal confusão .
Todo o mundo sabe e até uma criança de 7 annos
sabe que discussão e votação são cousas inteiramente dilferentes; o que eu disse foi que era desnecessario este artigo, porque para nos regularmos já
tínhamos doutrina estabelecida no capitulo antecedente e que a conservação deste artigo produziria
confusão para o modo de decidir as materias.
O SR . ANDRADA MACHADO: - Não é inutil nem
confuso; confuso é o illustre preopinante porque
olha para as cousas muito de leve; é necessario vlllas mais de vagar.
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Não se trata de votação propriamente tal senão
na ultima discussão; nas mais não se faz senão passar de uma para outra; a votação de~isi".a só h~ na
3• discussão. Portanto, longe de ser mut1l o artigo,
ó indispensa vel.
O Sn. MONTESUMA :-0 que eu vejo é que o illustre preopinante sendo um- dos redactores do projecto de regimento não sabe o que fez. Disse agora
q-1e eu olho as coüsas de leve; bem leve me tem
parecido o nobre deputado neste debate.
·o Sn. A DRADA MAc1uno:-Eu requeiro a ordem .
e o illustro deputado foliar com pouca delicadeza, eu •aberei responder-lhe do me mo modo.
O n. VERGUEIRO: - Ainda que na ultima discussão haja a votação decisiva, julgo que nas outras
lambem ha votação, aliás não sei que nome lhe hei
de dar.
Eu ei o que está determinado no capitulo da deliberações; mas como temos casos em que ha votação sobre o todo da materia e casos em que a ha por
artigos, deve distinguir-se para clareza; e por isso
olfereço a seg uinte
« ElIE:'\DA
« Quando a discus. ão fõr em globo a votação o
será tambem; quando fôr por artigos a votação será
por artigos.-Vergueiro .n-Foi apoiada.
O n. RIBEIRO DE A ·nRADA : - Eu creio que se
tem entendido este artigo muito confu amente.
A lei diz que em cada projecto ~ão tres as discussões.
O que se trata na l •? Trata-se unicamente das
vantagens ou inconvenieutes da materia, e propõe- se se deve passar,á 2• discussão. a 2• o que é
que se põe a votos? E se está concluída, e se a
materia passa a 3.• Logo nesta 3• é que se vota
definitivamente sobre cada artigo, e por isso é que
neste lugar diz o regimento que se o projecto fõr
compo to de difTerentes artigos se ha de votar
eparadamente sobre cada um delles. Portanto nesta
ultima é que ha votação sobre a ma teria; na outras
vota- e sobre a di cu sõe . ão sei que tenha outra
in telligencia o artigo.
O Sn. CARNEIRO : - A discu ão que tem havido
obre este artigo ba ta para mo~ trar que elle dá
lugar a duvida ; mas creio que toda acabão redigindo-se o artigo com o additamento que eu tenho
concebido. Acho que é melhor adoptar alguma alteração do que es tarm os a dizer que elle é claro,
quando na realidade o não é. Eis-aqui o meu
« ADDITAMENTO

« Se o projecto fõr composto de muitos artigos,
pelo que toca ao merecimento da materia votar-seha separadamente sobre cada artigo. - Fraricisco
Carneiro. »-Foi apoiado.

85

matarias á votação. E' isto o que escrevi nesta
emenda que mando á mesa :
« Proponho que o § 137 se una na redaccão ao
§ 96 - Araujo Linna. » - Foi apoiada.
·
O Sn . FnANÇA : - Eu sou de opinião absoluta-

mente contraria ; e entendo que as doutrinas conteúdas nos dous artigos 96, e 137 respeitão a diversa
votação, que é necessario haver quando um projecto •
de lei contém mais de um artigo. Eu mo explico.
A votação que se recebe á cada artigo de um proj ecto separadamente não é sufliciente para dar a
conhecer a vontade legislativa da assembléa; por
que póde a maioria desta regeitar um projecto, e
todavia approvar na votação muitos dos seus artigos,
quando é interrogada sobre a sua doutrina destacadamente.
Pelo menos tenho a P-xperiencia em mim mesmo
ao dito respeito. Projectos tem apparecido nesta
assembléa, que eu absolutamente os reprovo, ou
porque os julgo impoliLicos no todo; ou porque
os não considero opportunos por alguma circumstancia prezente. Todas as vezes pois que se me
perguntar se approvo o projecto, direi que não :
quando porém me perguntarem se approvo a doutrina
deste ou d'aquelle artigo direi que sim; porque o
meu voto em tal caso leva implícita esta condição.
- o caso de passar o projecto contra que eu opino.
- Bem se vê portanto que nesta differença de
votação procedem coherentemenle as doutrinas
dos dous artigos de que se trata: O art. 137 trai.a de
rotação especial a cada artigo quando o projecto
tem mais de um, e todavia não destroe a votacão
sobre o projecto integralmente que é a de que trata
o artigo 96 ; o que bem se deprebende até da phraze
do mesmo art. !:l6 quando diz : -A assem biéa sancciona a proposta.

O Sn. PRESIDENTE, por ter dado a hora, declarou
adiada a discussão do artigo .
O R. SECRETARIO Co' TA Acuun pedio a palana
para ler o seguinte offi.cio do ministro de es tado dos
negocios da fazenda:
•
« Ulm. e Exm . Sr. -Em cum primento das ordens
de . 1. o Imperador remetto a V. Ex . um officio
do governo provisorio da proví ncia de Pern am buco
datado de 9 de Abril ultimo, informando so bre
augmento de ordenado dos offi ciaes da s ua secretaria;
outro da junta da fazenda do Rio-Grande do norte
á cerca de supprimentos, e venda de páo Brazil para
occorrer ás despezas da província; e uma representação da Villa da Atalaia requerendo a suppressão
de varios impostos, afim de ser Ludo pre ente á
assembléa geral, constituinte e legislativa do
lmperio,aquem compete a ua decisão. Deus guarde
a V. Ex. Paço, em 12 de Agosto de 1823. - .Jfa noel
Jacintho .Yogueira da Gama. - Sr. José Ricardo da
Co ta Aguiar de Andrada. i> - Foi rem~ltido á commissão de fazenda.

O n. VERGUEIRO: - ão me parece exacta esta
redacção, porque na l • discussão lambem se vota
sôbre o merecimento da materia, pois se não é digna
da no a approvação não pa sa á 2• discus ão ; e
O n. PnrrnE~TE as ignou para a ordem do dia:
creio que o nobre deputado só quer fallar da 3•, que
L 0 A 3• discus,ão do projecto sobre arrecadacão
ó a decisão final.
de fazenda de ausentes: 2. 0 regimento da assémO Sn. ARAUJO LIMA: - Parece-me que está bem bléa .
visto que os illustres autores do proje to fallárão
Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde. - ilf aneste lugar da 3• discussão, e por is o não apoio as
emendas; lembra-me como util o ligar este artigo noet José de ousa França. secrotario.
ao Ç16 do capitulo antecedente, para lermos então
uma norma fixa e clara de propôr na 3• discussão as
22
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RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA
PARA JOSÉ JOAQUBI CARNEIRO DE CH!POS
lllm, e Exm. Sr. - A assembléa geral constituinte
e legislativa do Imperio do Brazil, sen.do -l~e
presente o parecer da commissâo do leg1 laçao
sobre o requerimento de Joã~ Gonçalves ~~arte
Pereira e outros commerciante desta I iaça,
'eredore; do fallecido José Teixeira ]\folio: Man~a
participar ao geverno que preci ~ que lhe seJa
remeltida a consulta do tribunal da Junta do commereio, por cuja resolução farão 111def nd_os os
upplicantes, n egando-se-lhe~ .ª PTOrogaçao do
prazo que pedirão na admrnistraçao dos ben
-Oaquelle fallecido a beneficio do seu embolço. O
que V. Ex. levará ao conhecimento de . ~l; Imperial-Deus guarde a V. Ex. Paço da assemblea, ~m
14 de Agosto de 1823.-José Ricardo da Costa Aguiar

Sessão em t. G de A.gosto de t 823

PRESIDENCIA DO SR. DISPO CAPELLÃO-MÓI\
Reunidos os rs. deputados pelas 10 horas da
manhã, fez-se a chamada, e acharão-se pros o n~es
51 faltando com causa participada os rs. Pereira
da' Cunha Jlocha Franco, Rod rigues Velloso, XaYier de Carvalho, 1avarro do ,\breu, Ilibeiro
Campos, Gama, Duarte Silva Lopes Gama, For.tuna,
Andrada e ilYa, Rodrigues de Carvalho, Carno1r? de
Campos, !\laia, ilveira ~l ndonça, Couto , .a~·a1~a,
Carn iro da Cunha, Furtado de l\fcncto.nç~, .l o1x~1ra
de Gouvêa, Rodrigues da Co ta, Oliv ira l\1ac1.el,
Costa Barro , Carneiro, l\Iiguel Calmon, Pedreira
do Couto, e Dias.
O R. PRE !DENTE declarou aberta a e .ão, e lida
a acta da anteceuente foi approvada.
O 1\. ANDRADE L1M.\ mandou á mesa a cguint
d'Andrada.
declaração de voto.
Declaro que na se .ão do dia 14 votei contra o
P.\R.\ O MESMO
additameuto offerocido pelo r. Andrada l\1achado,
lllm. e Exm. Sr. -A assembléa geral constitu- ao 3° artigo, no qual additamento permitte a
inte e legislativa do Jmperio do Brazil manda p~rti qualquer r. deputado o exercicio .dos emprngos
cipar ao governo que pa~~ o acerto. de suas ~e lib e que ora exercem, não sendo e te incompal1ve1
rações precisa que lhe seJao. remeLt~das as co n~ult~s, com o exercício da actual deputaçào. Paço da a ou outros quaesquer papeis relativos á extmcçao sembléa, 16 de Agosto de 1823.- Lui::: lgnacio de
dà me-as da in pecção do assucar, tabaco e Andrade Lima.- Carneiro da Cunha.-Francisco
algodão, que tenbão, sido ~resente ao me mo Cê A cayaba ,JJ 011 / esuma. -11ntonio Ferreira França.
governo. O que V. Ex. levara ao conhecimento de -José daCostaCarvalho.-Candido José de Araujo
. M. Imperial- Deus guarde a V. Ex; Paço da Vianna.- Pedro de Araujo Lima.-Anlonio Jo é
assembléa, em 14 de Agosto de 18'.23.-Jose Ricardo Duarte de Araujo Gondin.
da Gostei Agiiiar d'Andrada.

PARA O MESllO
Illm. e Exm. Sr. -A assembléa geral constituinte e lerrislativa do Imperio do Brazil sendo-lhe
presenteºo parecer da commissão ~e fazend~ s~bre
o requerimento de Antonio Joaquim dos Reis l ortugal, chefe de esquadra da armada nac!oníl;l_, qu
requereu uma pensão de ~e1scentos mil re~ . em
remuneração dos seus serviços: 1~:anda par.L1c1 par
ao governo que precisa que lhe seiao remett1do o
requerimentos e docume.nto que t1v ~ r o suppllcante
na repartição dos negocios do Imperrn sobre aqu~lle
objecto para poder com as convementes n ~çoes
resolver o que fôr justo. O q~e V. Ex. levara ao
conhecimento de S. M. Jmpenal- Deus guardo a
V. Ex. Paço da assembléa, em 14. de ~go to de
1823. - José Ricardo da Costa Aguiar d Andrada.
PARA O MES:UO
Illm . e Exm. Sr. -A assembléa geral constituinte e legislativa do Im.pe_rio do B~azil,_ appro ' 'ando o parecer da comm1s~ao de leg.1s!açao sobre
a memoria da camarada V1lla de Aqu1raz da província do Ceará, em .que pediu diversas provid ~ n~ias
a bem dos povos do seu districto: l\Ianda part1c1par
ao aoverno que quanto á feira ~ranca que entre as
dit~s providQ.'lCias foi requerida, resolve~, pelas
conhecidas vantagens que .de taes est~b.e~ec1~entos
resultão ao commerc10 agricultura e CIVll~açao dos
povos, conceder-lhe a franqueza da fei~a, devendo
o aoverno, como lhe compete, Jes1gnar-lhe o
lugar, tempo, e duração depois de Loma,r as necessarias imformacões. O que V. Ex. levara ao conhecimento de S. ~I. Imperial -Deus guarde a V. Ex.
Paco da assembléa, em 14 de Agosto de 1823.-José
Riéardo da Costa Aguiar d'Andrada .

O R. SECRETARIO COSTA AGUIAR leu uma participação de molestia do 1-. Carneiro da Cunha.Ficou a assembléa inteirada.
O n. ANDl\ADA ".\1Ac11Aoo: - Sr. pre idente, o illu Ires membros da commis ão d con tituicão a
que pertenço tendo acabado a grande obra do ·projecto da con tifüicãc, tiv rão a bondad e de clegerme para redactor i peço por i. 9 15 dia de licença
para o redigir e apre ntnr a e ta augusta assombléa.- Forão-Lhe concedido ..
Pas ou-se á ord m do dia, e entrou em 3° discu são o proj ecto c.le 1 i sobre o j1tiso de defuntos
ausentes, com a monda do
rs. Teix ira de
Gouvêa, ,\laia, e Hocha Fran co, offerecida na
sessão do 12 do corrente ; e leu-se o art.. 1°.
O SR. ARoucuE IlENDON: -Ainda não entrou
em duvida, r. presidente, que existe um mal, e
que é preciso remedia-lo : em realidade ha muita
differenca entre o Brasil, o Port.ugal, no Bra il ha
um enxáme de portu guoze , e em Portugal poucos
brasileiros : no Brasil vende-se a credito com
demasiada facilidade, em Portugal com mais
cautela, segue-se daqui qne em Portugal poucas
pessoas serão prejudicadas quando morrem os devedores com herdeiros no Brasil, e aqui é pelo contrario, como já se tem feito ver. Exi te o mal, é
preciso remedio, mas e te projccto de lei será sufficionte para o fim proposto?
Eu, Sr. presidente, acho-lhe mui los inconvenientes examinemo-lo com vagar. o 1° artigo vejo
que se revoga a provisão da mesa e.la consciencia de
28 de Dezembro de l'i54, e aqui ha um inconveniente; porquo ainda que passe este project.o, eu
quizera que a revogação fosse da lei primordial que
creo11 o juiso dos ausentes, ordenando que os credores só fossem pagos em Lisboa, pois que aquella
provisão não é senilo uma excepção da regra, a re-
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vogação não dovo ser da oxcepção, mas sim da cidos com testamento cujos herdeiros estão ausentes.
reg_ra.
(..!uanto ao artigo 2° digo que é muito justo dar
Ora se no mesmo juízo dos ausentes era licito
remedio aos credores dos fallecidos, visto que or- pagar 200$ sem citação da parte, cuja quantia não
dinariamente o credor nem sabe quem são os her- se póde chamar pequena, porque ser pequena ou
deiros, como se chamão, nem onde estão, mas grande é relativa ao estado da heranca : se pelo~ ciquanto aos ausentes, não é assim; porque ausente tados alvarás é licito pagar a todos Ôs credores nechamo eu a um homem, que por qualquer motivo que go.~iantes sem citação da parte, quer as quantias
seja dosappareceu, e se não sabe onde está, e nem seJ ao grandes quer pequenas, se contra estas leis
se é vivo. Os bens deste homem, para se não per- nunca ouvi queixas! e so têm reputado justas,
derem, devem ser arrecadados pela autoridade pu- porque talv~z tenhao s~lvado a, alguns negociblica, mas os credores têm o remedio na legislação antes de fallLrem, que rasao havera para que se não
exi tente provão a incerlesa do lugar onde existem, amplie ao lavrador, ao artista, e a qualquer outro?
citão-no por carta do editos, seguem o seu processo, Com taes providencias salva-se a perda de engenhos
e por fim fazem penhora, e arrematão os bens. e lavo tuas em grande e do aniquillamento de muita~
Conclúo disto, que os bens dos ausentes devem familias.
ser excluídos deste projccto. Mas diz este§ 2. ºPela minha opinião tanto se deve favorecer o
- cujos bens estejão em arrecadação ou sequestro. c_ommercio c_omo a agri.cultura em um paiz, cuja
Os sequestradore , r. presidente, taes como agora nqueza consiste na agricultura ; e se deve haver
os ubditos de Portugal, em cujos bens se fez se- d.ifferença, .só ~eve ser a farnr desta, porque é preque tro por occasião da guerra, estão em differentes ciso que pnme1ro haja lavoura para haver commercircum tancia .
cio : primeiro lembra plantar para o nosso consumo
Eu não sei porque estando elles ausentes os cre- e quando ha sobejos lembra então o commercio ~
dores e não queixavão, nem requerião, e só porque este a~ima a ag;icultura, mas não lhe dá principio;
Corão sequestrados suppõe-se com o direito de lhes a agricultura e quem crea o ·commercio. Ultimatirarem os ben sem serem citados! Pelo contrario mente, r . presidente, a lei de>e comprehender o
o sequestro melhorou a condição do credor, porque h~m g~ral, e é por.iss~ que eu votaria por esta proante dis o podia er illudido pelo devedor, a quem videncia da. ampl!açao dos dous alvarás a favor de
não era prohibido alienar os bens por seu procu- toda a quahdade de credores. Eu deveria offerecer
rador, e pelo contrario feito o equestro têm os cre- ist? como e~enda, mas não •ejo aonde ella caiba,
dores a ua divida segura a demandarem quando po1 que mais parece um novo projecto.
poderem.
E por i so limito-me em dizer que será conrn\'lo art. 3° acho algum inconveniente, delle e nient~ propór a materia porque se ella passar póde
deve excluir a parte que falia dos sequestrado o prOJecto -yoltar a ser novamente redigido.
O n. \ ' ERGUEIRO mandou para a mesa emendas
pelas rasões que acabo de dizer ao 2° artigo : e acho
não ser conveniente taxar aqui a alçada do juizes aos artigos 1°, 2° e 4° (São as offerecidas na sessão
em cem mil réis. Eu não direi agora qual é a al- de 12 do corrente e na mesma transcriptas.)
çada desses magistrados, mas como s não trata do
O Sn. CAnvuuo E :\!ELJ~O: - Sr. presidente :
uma lei regulamentar quü taxe as alçada do jul- puand-0 a .PnmeU'a rnz falle.1 da materia deste progadore , acho e cusado determina-la aqui ares- Jecto de lei, d1 se com mmta extencão qual foi a
peito de tes juízes, os quae podem continuai· com origem e motivo da instituição deste~ tabelecia alçada que têm, porque eja grande, ou pequena mento de arrecadação, e dis e largamente quanto
pouco ou nada influe no direito do credor.
me occorreu sobre o eu progresso e sobre o estado
Tambcm do artigo 4° pelas razões ditas se dern em que actualmente se acha. ·ão convém portanto
oxcl uir a parte que trata de seque tros; e a primeira agora r petir o que já foi dito, importa porém dizer
parto em que
tabelec simples ju tificacão para que um do principae motivos de tal instituicão
d mandar até cem mil réis me parece muito impo- foi acautelar por todo os meio possíveis o extrâvi~
litica, porque e nós temos por lei a ordem do das heranças, que tocavão a ubdito residentes em
proce o, que determina acção ordinal'ia para todos Portugal.
J'odos sabe~, que os naturaes ~aquelle reino,
os casos não exceptuado , para quo é fazer uma legislação nova só para e te caso? ~ão acho propor- erao os que Yrnhao a e te vasto pa1z amontoar rição nenhuma, Sr. presidente, entre uma lei que me guezas ~om. o designio de as carregar depois para o
aulorisa a Lirar cem mil réis do meu devedor só por ~eu patno nmho. urprehendia-o a morte· e como
uma ju tificação em que elle não é ouvido, e outra erão muito ,e muito grandes os cabedaes, que a rilei que me obriga a citar um meu devedor de 3$200, queza das m.1_?as e _gra!1~es proveitos da ag~·icultura
e a demanda-lo por via ordinaria. Tal legislção iria lhes produziao, nao erao ba lantes os meios ordinarios que as leis tinhão estabelecido para uma
fazer um tran torno, e desordem em tudo.
1
Pelo qu acabo de dizer vê- se que não se rei de ex~cla arrecadaç~o. guarda e remessa ;>ara os hervoto que passe este projecto. ~Ias e exi te a ne- deiros. estabelecidos em Portugal. Foi1Jortanto neces idade qual deve ser o remedi o? r . presidente, cessano aquelle regulamento peculiar e proprio
emr1uanto houver lei escusado é fazer outra. l ós para se conseguirem os fins referidos. ·
temos o alvará de 17 de Junho de 1766, em que nos . Acautelarão-se nelle coro muita circumspecção e
casos d fallecidos sem testamento ordena a favor s1s? lodos os damnos, que então se antolharão ao
do commercio, que não lenha lugar o juiso dos au- l~g1 la dor, e ro ui tas outras providencias se forão cousentes, sem qu
e nomeie um dos credore para tm uaroente dando, que as circumstancias dos
administrador o qual pague ;is dividas, e o resto vá tempos mostrarão ser necessarias, na bem fundada
esperança e provavel persuasão de que semelhantes
para o jui o dos ausentes.
heranças se não perderião, nem se desfalcassem, e
Temos mais o alvará de 10 de 'ovembro de 1810, voltasse o seu producto apurado quanto antes para
que ampliou o antecedente lambem para os falle- Portugal.
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Verdade é, que nem todos estes meios determinados encherão aquelle fim, e que muitos. dam~os
surcrirão e recrescerão das mesmas providencias,
porque se forão estas complicando, e difficultando a
execucão, .e quasi sempre resurgem as fraud es do
seio das mesmas leis por meio da maldade humana,
que inventa sempre para illudir as leis. Mas nem
por isso devemos criminar seus autores, nem pretender desde logo derrocar e derribar um edificio
fundado sobre os alicerces da justiça e utilidade
commum, e que adquirio forças com o andar dos
tempos.
Estes variarão, e na situação presente das cousas
não se póde absolutamente dizer de summa necessidade o referido estabelecimento, porque nem são
a passar as riquezas, que forão diminuindo
} átantos
proporção de que se não amontoão com tant.a rapidez pela dim_inuição do producto da~ mmas,. e
1 porque continuando, ajixar-se neste pa~z o habil tantes de Portugal, forão casando e deixando por
conseguinte herdeiros, e porque estabelecido nesla
corte o tribunal da mesa da consciencia e ordens,
não se remetterão mais para Portugal os cabedae
das herancas em virtude do seu regimento, e aqui
vêm fazer as competentes habilitações o~ herd~iros,
sem os incommodos das demoras e distancia de
P ortugal.
Esta nova ordem de cousas, que simplifica a pratica do regimento dos au entes e provisões posteriores, e remove as difficuldades de que estava erricado este juízo, faz ver a todas as luzes, que não é
Ürgente a necessidade de reforma-lo, e menos em
parte.
., .
.
E' evidente , e eu Jª disse , que elle deveria
ser de todo derribado, e substituído pela regra geral
que deve servir para a arrecadação das heranças jacentes, como é determinado na lei do Reino, com o
augmento e extensão que fôr necessario e se acha
estabelecido nos codigos modernos das nações illuminadas.
Para ter lugar esta providencia, além do muito
que se tem dito, s~brava não. existirem as ~ircum
stancias, que fizerao necessario o estabelecimento
daquelle peculiar e privativo regimento.
i\las por isto devemos já declarar urgente e necessaria uma reforma parcial, só porque se diz que
é favoravel aos credores das heranças?
Fallo-hemos com razão e utilidade commum, calcando aos pés os princípios imprescreptiveis dajustica universal ?
·offenderemos as garantias dos direitos individuaes
do cidadão, que versão sobre a sua propriedade ?
Revogaremos a lei geral, que determina que ninguem seja condemnado a largar o que é seu sem ser
ouvido, convencido, e condemnado por sentença
legal?
Sr. presidente, o direito dos credores e o dos devedores são recíprocos ; ambos são iguaes aos olhos
da lei, e merl!cem a mesma consideração.
Quanto por varias vezes tenho dito nesta materia,
tende a firmar o direito de propriedade, e a não fazer
uma nova·lei contra elle, só por se dizer que o cre.
dor é prejudicado pela espera.
Não poderá acontecer que os herdeiros, chamados ajuizo, mostrem não fundada a pretenção do
credor, ou já paga e extincta a divida?
Succederá: a malicia humana é fertil destes projectos, e quem tem uso de julgar, o tem visto muitas
vezes. Tenho ouvido dizer, que as fianças poderião
acautelar este mal, ficando obrigados os fiadores á

reposição, quando os herdeiros mostrem o seu bom
direito : mas para que multiplicar demandas ?
Para que multiplicar meios de ficar duvidoso o
dominio e dar lugar a mil trapaças?
Fechemos a porta a estes e outros em baraços,
deixando de legislar alé que por legislação uniforme,
o quo mais quadre ao caso, se estabeleça jurisprudencia regular e exacta .
Era além disto o que e pretende estabelecer, contrario ao que se pratica em um caso bem analogo.
Supponhamos que morre um homem com testamento, mas tem herdeiros em Portugal, que não são
dos chamados herdeiros necessarios; neste ca o não
tem lugar a administração dos ausentes, e o testamenteiro arrecada, e admini$tra os bens da herança.
Qualquer credor póde exigir a sua divida; mas deve
citar os herdeiros ausentes, e não póde citar só o
testamenteiro : logo, porque motivo, quando a herança estiver em poder dos au enLes, ha de o credor
citar só o thesoureiro?
Era isto uma excepção contraria á lei e aos princípios elementares de que por vezes me tenho lembrado.
Demais disto, sempre se derão precatorias para
citar os herdeiros ausentes, ou na sua pessoa quando
se sabe a sua existencia certa, ou por editos quando
esta não consta.
Guarde-se portanto a lei e a pratica ; sobree teja- e em reformas parciaes e aceleradas ; e e tabeleça-se em tempo competente jurisprudencia solida,
depois de maduro e circumspecto exame, qual convém á dignidade e magestade da lei, e ao serio caracter proprio dos que se assenlão neste augusto recinto.
O Sn. MAcrnL DA CosTA :- Sr. presidente, não
assisti á primeira discussão em que se devia debater
a urgencia deste proj ecto; não sei portanto o que
a este respeito e disse.
Do que tenho ouvido vejo que se não tem tomado
a materia pelo lado que me parece o mai importante; e como nesta 3• discu ão é permittido retocar esla materia, eu direi o que entendo .
Tem-se feito bello , nfaticos e pateticos di cursos sobre o sagrado direito da propriedade, sobre
os abusos e prevaricações do juizo do ben dos defuntos e ausentes, mas nada di so convence da indispensabilidade e urgencia da providencia que se
propõe, que é a barreira com que esta augusta
assembléa muilo sabiamente quiz circumscrever
nossos trabalhos, e que me parece de summa importancia respeitar. Que vai fazer a providencia
proposta?
Conceder aos credores das herancas arrecadadas a
cobrança de uma somma maior do ·que a permittida
até agora, e dar-lhes mais facilidades para a cobranca.
Esia simples exposição mostra que, comquanto
se faça um bem e se evite um mal, não ha aqui o
caracter de indispensabilidade e urgencia que a assembléa requer nas nossas reformas.
ão ha indispensabilidade, porque até agora passámos sem essa providencia ; não ha urgencia, porque não vemos um mal irreparavcl e de funestas
consequencias que seja absolutamente preciso acautelar já.
Fallou-se muito sobre a dilliculdade e mesmo impossibilidade que occorre de se demandarem herdeiros em Portugal, e não ha duvida que é uma
objecção .; creio porém qué isso acabará promptamente, visto o estado presente daquelle Reino.
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Então ou os portuguezes persistem no desarrasoado
e impolitico systema de quererem ser nossos inimigos ou não : no 1° caso, trata-los-hemos como taes
e então a providencias sobre este negocio de heranças perlencentes aos subditos daquelle Reino
erão promplas e decisivas; no 2° caso será indispensavel fazer com elles convenções especiaes, porque havendo brazileiros estabelecidos em Portugal
portuguezes estabelecidos no Brazil, e muitos e
ricos, neces ariamenle haverá pol' muitos annos
transmis ões de heranças de um para outro continente .
Em uma palavra, Sr. presidente, se a providencia
proposta passa como indispensavel e urgente, então
infinitas outras devem tambem passar porque estão
na mesma cathegoria, e Já se vai a ordem marcada
pela assembiéa para nossos trabalhos, e vamos cahir
n'um labyrintho.
e todaYia a aFsembléa entender que os male
de te ramo de administração são tae , que as reformas devão er immedialamente feitas, nesse ca o eu
quereria mais do que propõe a commissão, quereria
que reunidos o materiae nece sarios para entrar
com perfeito conhecimento no fundo da materia, e
fizes e uin trabalho completo, e ou fos e inteiramente abolido o systema actual de. a arreca~ação,
ou fos e melhorado com methodo e coherencia em
todas suas parte ; temendo muito que providencias
legislativas destacadas vão augmentar a desordem e
fazer novos embaraços que só na pratica apparecem.
Nó temos, Sr. pre idente, outro muitos trabalhos e grandes de que no devemos occupar, e todos
de natureza que não fazem e e e lorvos e embaraços q•1e temo, e são indi pen avei para prepararem
e a limparem, para assim dizer, o caminhos para
as grande reforma de que somo encarregado , e
quo necessariamente hão de pa sar á seguinte Jegi !atura , porque não nos devemos lisongear de
fazermos nó ó um todo completo de leis administrativas.
Do numero de e trabalho são v. g. procurar
um e boco geral do E lado do lmperio em todo os
eus ram·os: mandar folhear e ses archivos provinciae donde nos 1'enhão docum ntos e materiaes
qu nos in lruão do que temos em providencia
administrativa ; evitar que pa~sem para o erario
fundos de particulares, como esses de ausentes de
que tratamos, ele. etc., porque vejo por experiencia que e la augusta a. em biéa tem grande ma sa
de conhecimentos theorico de legislação, mas não
sei se terá o conhecimento nece sario das localidades de cada uma das províncias do Imperio e de tudo
quanto fórma a legislação municipal e administrativa de cada uma della , que deve achar-se em seu
archivos particulares, e de que era quasi impo sível
a um particular nem formar ideia no sy tema do
governo antigo. De mim confe so que pouco ou
nada ei disso . (A' ordem.)
r. presidente, esta pequena digre são não se
póde absolutamente dizer fóra da ordem: eu falto da
necessidade de nos não afastarmos da regra marcada pela assembléa para nossos trabalhos, que me
parece da ultima urgencia, para nos não acontecer
o que vimos em outros corpos legislativos de França,
Hespanha e Portu~al.
Os planos e proJectos mais bellos no gabinete e
que parecião não encontrar difficuldade na pratica,
apenas postos em execução encontrárão mil tropeços, complicárão as cousas, aggravárão os males,
descontentárão o povo, attenuárão a força moral das
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assembléas legislativas e preparárão a dissolução
dellas?
Que b_ens não -pa_receu ás Côrtes de Portugal que ,.,
promettia a abohcao dos capitães móres ?
Abolio-os com· applauso geral e encan:i:igo u as
C!!_maras_Qo rec~utamento da tropa; novos embara cos, novas queixas ; e por fim passou esta incumÓencia aos coronois de milícias, contra os quaes se
allegavão ainda mil cousas.
O resullado foi que pretendendo as Côrtes ter um
exercito prompto para fazer face ao inimigo externo
e interno, achou-se sem recrutamento.
Muito desrjara, Sr. presidente, que esta assem~
biéa se penetrasse bem do perigo que correremos
em desmantelar o edificio que temos de reformar ,.. ..,..i.~
antes de bem examinarmos suas partes e o seu todo
p~ra não augmen tarmo_s est~rvos e difficuldades, qu~
paralysem nossas proVIdenctas com descredito nosso
e desgosto do povo .
Estamos no principio da nossa carreira e segurarmo-nos bem nos primeiros passos é d~ summa
neces idade.
Tenho toda minha vida lido políticas, lenho visto nações estrangeiras, e confesso que quando encaro
com o edificio que devemos reformar, tremo, Sr.
presidente, e receio que as cousas que substituirmos não ajustem e quadrem bem.
A nossa ordem v. g. judiciaria tem defeitos; eu
convenho, mas não sei se poderemos substituir
cousa melhor, e assim em quasi tndo .
Conclúo que é preciso não nos afastarmos da
marcha prescripta pela mesma a semhléa para a ord m dos nosso trabalho , insistindo em não fazer
outras reforma . alvo as que tiverem o cunho da
indispensabilidade e urgencia, e bem as im de evitar providencias legUativas destacadas e parciaes
obre materia que e acha insy temadas, para não
ir mo complicar o mal e crear novo embaracos, que
só na pratica bem se podem conhecer.
•
O n. Vmc Emo u tentou com diversas e fortes
razões a neces idade do projecto contra o que di.era o r. Maciel da Co ta, mo trando o graves
damnos resulla~os de_ tão ii;iju ta legislação, cuja
r forma não podia por isso deixar de ser considerada
pela assembléa como urgente e indi pensavel ; refutou depois em particular tanto o argumento de
que se servira o _me mo . illustre dep11tado quando
suppuzera que nao havena no congres o necessario
c~n~ecimento das localidade~ de cada uma das proVIncias, para tratar da matena em que tão; como 0
que fundára no receio de acontecer-nos o mesmo
que ·uccedera nos corpo legislativos de outra naçõe e o co~gr.esso se affa_stas e da regra marcada .
sobre a lirgenc1a das matenas ; e rebateu e te ultimo com a demon tração ele que a as embléa não podia ser mais circum pecla do que era com as propostas que se lhe o[erecião para serem tomadas <im
consideração .
•
O Sn. Soou MELLO :- r. presidente, votei pela
urgencia do presente projecto de lei, e para que
passasse da l • á 2• e 3• discussões sem t r esc rnpnlo
algum de que ellc ataque o direito de propriedade,
como se debateu ; porquanto estou inteiramente
convencido que logo que ha herança jacente, ou
attinente á herdeiros ausentes, o direito de propriedade é mais certo da parte do credor sabido, do que
da parle de quem apenas tem a pres ump9ão para
addir á herança ; regra que lambem milita a respeito
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do mutuatario que se ausentou por tempo tal que seus
bens se devolvem á arrecadação judicial.
Occorrem-me porém duas observaçõe a fazer
sobre o mesmo proj ecto, e já fui em parle prevenido por um nobre pr':lopinanl e.
.
Umas das minha observações é que concordo na
suppressão do primeiro artigo do proj ecto por outras
i-azões em que me fundo, e vema er, todo sabem que
a legislação regulamentar da repartição dos defunto
e au entes con ta toda de provi õe da mesa da
consr.iencia e orden expedidas por motivos r ·queridos, ou representados, e me mo a de que se trata
teve lugar por uma representação do governador da
provincia de Goyaz, a que ella se refere, e muita
vezes uma mesma determinação é expedida em diversas epochas, e para diversos lugares ; em consequencia não julgo convenien te que passe o 1° artigo
fazendo menção da provisão de 28 de Dezembro de
1754, cuja materia que se quer agora revogar ou
ampliar poderá estar determinada por outra expedida em outra data, e para outro lugar, o que e
acautella perfeitamente supprimindo o dilo 1° artigo, e ficando o 5° e ultimo que diz,-ficão revogados todos os regimentos, leis, alvarás, provi ões,
e qua esquer outra~ resoluções que se oppuzerem ao
disposto nesta lei.
A egunda reflexão de que me faço cargo é obre
o 4° artigo quando nelle se determina que a acçõe
ou feitos se ordenem com audiencia e citacão ou
dos thesoureiros das provedoria , ou dos fisca"es dos
sequestros, versando toda a minha duvida na allernativa, e conjuncção disjunctira-ou-pois ainda
que o caso projectado diz respeito a duas arrecadacões diversas como em cada uma dellas ha o thesoureiro que é mero procurador, ou curador ad bana,
e um promotor ou fiscal que é curador ad liteni; eu
proponho que a citacão primordial seja feita a ambos, accrescentando:se no art. 4°.-Ci tacão do thesourPiro, e promotor das prov·~dorias "com a conjunção atativa e cumulativa-e-cm lugar da disjunctiva-ou-que se deve reformar. Eu mando á
mesa a minha
« EMEi'iDA
« Proponho a suppressão do 1° artigo ; e que no
4° artigo se declare- com citação e audiencia do
thesoureiro e promotor das proYedorias. - ouza
lJfello. » - Foi regeitada.
O Sn. TEIXEIRA VASCOl\"CELLOS, depois de um
longo discurso (em que nada se entendeu o tachigrapho Possidonio) mandou á mesa a emenda seguinte:
« Fica ampliada a provisão etc.- Vasconcellos. »
- Foi apoiada.
Fallarão lambem os Srs. Montesuma e Andrada
Machado ; mas não se entendeu o mesmo tachigrapbo.
O SR. PnE~lDENTE, .por ter dado a hora da leitura dos pareceres de commissões, declarou adiada
a discussão.
O Sn. RrnEmo DE Ai'iDRADA, como relator da
ccmmissão de fazenda, leu os segiúntes pareceres.

« PRmEIRO
« A commissão da fazenda, para poder emittir o
seu parecer sobre o requerimento de Sebastião
Teixeira Leitão, e outros negociantes de molhados
do arraial de ltabira na província de Minas Geraes,

em que pedem a suppressão do imposto por clles
pago, ha mais d 20 annos, a titulo de subsidio voluntario para a rccdifica.ção do palacio de . . da
Ajuda, pr ci a que pela repartição do th souro se
ex:ijão da junta da fazenda daquella provincia as
neces arias informaçõe sobro a espo ialidade, ou
generalidade do referido sub ·idiol sua importancia
annual actual appli ação, e so he romettão: r quer porlanto qu ne la conformidada e officie ao
governo. Paço da a cmbléa, 16 do Agosto d 1823.
-Martim Franci co Ribeiro d'Andrada- fiarão
de a11lo Amaro - illanoe/ Jacintho ogucira da
Gama-Jo é de Re;;cnde Costa . - José Arouche de
Toledo Rcndon. » - Foi approvado.

« SEGU 'DO
cc A commissão de fazenda para poder imterpôr
o seu parecer obre o requerimento de D. Henriqueta Emília Moreira de Figueiredo e D. Mano la
Adelaide Moreira, filha do fallecido con elheiro
Manoel J\Ioreira d Figueiredo, precisa t r presento
a con ulta da junta do commorcio, de que as upplicanle fazem menção, e consta do documento
que apresenlão; e para e se fim requ r a mesma
commissão que se olficie ao governo para qn
r mella a e ta as embléa a sobredita co u ulta. Paço da a, embléa, 16 de Ago to de 1823.- Barão
de Santo Amaro. - Jllartim Francisco Ribeiro
d'A11drada.-José de Re::ende Cosla.-.Jlanoel Jacintho . oglleira da Gama. -José Arouche de Toledo Rendon. n - Foi approvado .
CC TERCEIRO
cc A commissão de fazenda, tendo lido a representação de Rufino José Felizardo e Costa; admini trador da fabrica de ferro de . João do Ypanema,
tendo examinado todo o documento que exigirão do goYerno a e te respeito, e achando-se bem
in truida da importancia daquelle grande e_tabel cimento , do seu e lado estacionario e das ca usa
que retardiio os seu progressos, conhece p efeitamente quaes as providencias que se devem dar,
para que não só utili e os eus accionistas, no
numero ~os quae entra a fazenda publica, mas
tambel'.!1 mílua no bem geral da nação brasileira,
produ~mdo a bom m reado um genero de primeira
necessidade, e de que depende o progresso da agricultura, e das artes. Taes providencias devem er
dadas, umas por esta augusta assembléa, e outras
pelo govemo, a quem pertencem. ão basta com
tudo que.ellas ~ejão pedi~~s em geral pelo administrador : e preciso que seJao e pecificadas e requeridas pelos acci?nista , ouvido o governo d~ S. Paulo
que deve fi scahsar pela parte publica e nacional. A
commissão. portant~, res.ervando-se para quando
laes remedi?~ e providencias forem pedidas, limita-s
nesta occas1ao a dar o seu parecer sobre a especificada proposta do administrador em que pede.
isen~ão .dos. direitos da sahida, e e'ntrada em outra
provmc1a, impostos sobre o ferro produzido uaquella fabrica, por espaço de dez annos.
« Esta mesma upplica já foi feita a ua J\lage _
tade Imperial pelo governo de S. Paulo no 1o de
Abril do anuo proximo passado : e indo a consultar
ao conselho da fazenda, subio a consulta a favor da
pretenção, a 9 do mez passado ; e sem er resolvida
foi a sua decisão remettida a esta assembléa como
convinha. llazões as mais convenientes so d~duzem
na representação do governo de S. Paulo e na
consulta, ás quaes a commissão se dispensa'dc re-
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peLir por serem fundadas em principias do economia
poliLica tão gcnerali ados nesta illuminada assembléa. 1ingu m hoje ignora, que convém perder 10
para ganhar 100. Mas como, além de rasões geraes
ha cousas particulares taes como direitos a favor
das províncias centraes de Minas, Goyaz e Matto
Gros o, julga a commissão conveniente, que ella
diga alguma cousa sobre osta materia, que convém
de uma vez elucida-la.
« A commissõ.o será constante no seu voto de
que tacs direitos de Portos r.ccos (á excepção de
rari imos ca os) de uma província para outra são
outros tantos absurdo originados do velho systema
do despotismo para con ervar as provincias isoladas,
rivaes umas das outras, afim de que nunca se
podcssem unir, nem considerar-se irmãs de uma
mesma familia. E posto qtte pareça á primeira vista,
quo osta extincção dos direito do ferro irá causar
um drficit nas renda daquellas tres província , com
Ludo a rommis ão pensa, que em lugar de um mal,
e ta providencia fará um bem immediato não só á
fabrica do Ypanema, como á referidas Ire provín cia que podem consumir os eus producto . A de
1\1inas Geraes já tem tanta_ fabricas, posto que
pequenas, que pouco ferro será preciso ir de fóra.
A experiencia me mo tem feito ver, que algum feno
que de Ypanema tem entrado para aquella província
é só do da melhor qualidade e mais bem refinado,
e que e de tina para obras mai delicada .
<< .\s mi eraveis pro,·incias de Goyaz e ;\latto
Gro o, que pela ua pobreza, lendo boa minas de
ferro, não tem fabricas, devem de neces idade ser
soccorridas com este genero de primeira nece.sisidade pelo mai baii.:o mercado possível, afim de
crescer a sua lavoura, e com menos despeza applicarem-se á excavação das mina , que são o seu mais
consideravel patrimonio . E' um erro era o em política consef\'ar naquella pro,·incias os embaracos
que impedem a felicidade publica . Como sem milagre, ha de pro perar uma província, que não tem
mai do que a agricultura e mineração, quando se
lhe impedem o meios de comprar mai barato o ferro
. cm o qual não póde plantar, nem tirar ouro?
Quanto bracos ocioso e não vêm ne sas opprimidas provinda por não terem uma enxada, um
almocafre?
« Portanto é a commis ão de parecer que se conceda á fabrica de Ypanema a ise11ção de quaesquer
direito impo to sobre o ferro alli fabricado, não
só na exportacão, como na importação para outras
proYincias, e que o me mo se extenda a quaesquer
outras fabrica de ferro fundada , ou que se houverem de fundar no Jmperio do Brazil.- Paço da
assemb léa, 16 de Ago to do 1823.-José Arouche

de Toledo llendon . - 111 artim Francisco Ribeiro
d'Andrada. -/Jarão de anto Amaro. - José de
Re.::ende Cosia. - Manoel Jacintho ogueira da
Gama.»

O R. CA R vALHO E lUELLO : - Levanto-me, r.
presidente, para fallar na materia do projecto em
qucslão, não para combate-lo, porque as rasões
expos tas na repre entação, e a que produzem no
se u parecer o sabio mcmhros da commissão, são
da maior força o evidencia ; mas só para a~crescen 
tar-lhe, que tão j u to e util é o que se pede, e
o que julga a mP ma commi õ.o, que já é geralmente e tabelecido em muita leis e decreto a
favor das no as fabrica em geral.
Foi decidido já em Portugal em favor das manufoct uras nacionaes que o productos deltas apresen-

tados nas alfandega~ com attestações competentes
que próvem ser nac10naes, são izentos de direitos
Mais clara e legalmente o declarou o alvará de 28
de Abril de 1808, no § 2°, que veio estabelecer
em regra geral o que estava estabelecido em diversas ordens. No registro da alfandega desta côrte se
achão muitas ordens semelhantes, alé sobre peq tienos
objectos , com~ fo i sobre as solas preparadas em
corL umes particulares das províncias.
Q~em não vê, que a respeito dos productos da
fabn_ca de. ferro de Ypanema, versão rasões iguaes,
se nao maiores ?
Além da regra geral, de que as manufacturas nacionaes devem ser animadas para poderem soffrer
a C?~currencia_ d_as estrangeiras, mais apuradas pela
facihdade !l dn1.São _de trabalho, accresce, que as
nossas estao em mrus atrazado estado até porque
antes do alvará de 5 de Abril de 1808, que levantou
!od~s .as prohibições, era defeso ne-;te vasto paiz
10shtmr manufaclura alguma; e necessitão por
tanto todas as providencias, que poderem anima-las.
A de que se trata, é de mais disto recommendada,
por er de trabalhos de ferro, o mais necessario de
tod? . os m~tae para qualquer ramo de industria, e
mm Justo e que tendo nós tantas e tão ricas minas
de ferro, tenhamos Lambem meio~ não só de exlrahi-lo, mas de trabalha-lo por quantas maneiras
concorrerem para o augmento da sua manufactura;
e um dos meios de diminuir- lhe a carestia da mão
d'obra, é por certo a izencào de direitos maiorme~le na_ alfandegas do palz, no que conc~rdão os
ma1 sab10- do economistas politicos; e "Onvém
portan lo que esta pro'lidencia seja transcendente
a _to_das a fabrica deste genero erectas, e que se
eng1rem para o futuro neste vasto e ditoso paiz.
Fallarão lambem os rs. Andrada Machado, Monte u1!1a e l\fun iz Ta vares, mas não e poderão ordenar
o d1 cur o p_el_o que escreveu o dito tachigrapho;
apena se colhg1u que se lizerão reflexões tanto para
se. d~cidir o negocio pelo simples parecer da com rru sao, como para e reduzir a um projecto de
lei.
O n. PR.E !DENTE, em attencào a estas opiniões
propoz e o parecer devia er ·posto á rntacão o~
remettido á commis ão para o reduzir a project~ .
Venceu-se q_ue se remettesse á commissão para formar um prOJeCto.
O Sn . RrnE1no DE A.~DRADA pedio então a palavra, e leu o seguinte
« IXDICAÇÃO
. e~ Propo~ho que a c_ommissão encarregada de re d1gu o proJecto de lei para isenção de direitos do
ferro fabnc,a_do neste l mperio, o amplie a outras
quaesquer m10as que não sejão de ouro. - Ribeiro
de Andrada. » - Foi approvada .
O R. l\luNIZ TAVARES: - r. presidente: julgo
do meu dever noticiar a e ta as-em~léa qne tem
chega_do aos. meus ouvidos que pessoas, seguramente
mal. mtenc1onadas, se servem da demora que tem
b~v1do em _apparecer o projecto obre a promulga çao das _leis, para espalhar ne ta cidade, e talrez
c~mmur~1ca~ para as província , que o monarcha
n'!_O esta disposto a fazer executar as - leis des ta
as embléa. Parece-me da maior ur<>encia
remediar
0
e te mal.
. Eu_ sei que o I mperante, cujo- intere·ses estão
identificado com a nação, e que tem dado constantes prorns da sua fume adhesão aos principios
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constitucionaes, nenhuma duvida ha de ter. ~m abandono, porque tendo feito algumas leis que jul-

l a:;signa-las; mas como se espalhão estas noticrns gamos urgentes; deL\:al-as a.sim era chamar obre
\ com o fim de indisp~r os dous poQeres e a!L~rar-lhe
a harmonia cumpre quanto antes destrm-1'!-s; o
que só póde con eguir-se appare.cendo o proJecto .
Sr. presidente, isto é urgent1ssimo : 1° para que
a assembléa não acabe de perder a força moral:
2° para que os povos se desenganem que o monarcha está prompto a faz er executar as leis desta
assemblé.a, que tão escr upu~OS<l;1Ilente .segue em seus
neaocios a marcha que a iust1ça ass1gnala. O povo
está em expectação, é preciso que conheça a verdade. Eu vou ler com permissão da assembléa uma
indicação que oITereço sobro este objecto.
« INDICAÇÃO

" Requeiro que se proponha 1. 0 Se a assen~bl~a
deve marcar o dia determinado em que a comm1 sao
de legislação deve apresentar redigid~ a lei que ha
de r egular a promulgação ~as demais: 2 .0 Se e te
deve ser o mais breve possivel, qu~ poderá ser na
Segunda Feira proxima - Francisco Mimi;: Ta-i;ares. »
O R. HExruQuEs nE REZE DE: - r. pre idente•
já em outra occasião eu fui o que fiz .resusc1tar este
que bem se podia chamar defunto proi.ecto, _que com
outros estava em abandono; e por isso nao pos o
deixar de apoiar esta indicação.
Seria necessario não termos jurado fazer as re formas indispensavei , e não termos encetado esta
carreira · seria preciso termos adoptado o parecer
de um n~bre deputado, que se dessem férias á assembléa até que appare~esse o _proj~cto da constituição, e que este proiecto nao tivesse h~ tr~s
mezes sido p esadamente arrastado, sem. ter _iama1s
apparecido. Seria, finalmente, necessar10 .nao t~r
mos tido em expectação os Pº''.ºs com d1s~ussoes
vãs e sem sentido, e que lhes tivessemos d1to: Nó; nada faremos senão a constituição.l\Ias emfim, já foi encetada a carreira; agora
seria ridículo arripial-a. Appareção esses decretos
já feitos e este de que se trata, sem o qual os outros não pod~ dar-se á luz.
Já por ahi se diz, Sr. presidente, que n.ós nada
temos feito ha tanto tempo, tempo consumido sem
se saber em que.
Talvez alguns senhores receiem algumas contestacões por causa do art. 3° do tal decreto; eu não
as" temo nem creio que as haja; creio antes que ha
_ algum Diabolus in rota, que fomenta intrigas para
excitar divisões, espalhando rumores que cheguem
até nós: que a assembléa vai ser dissolvida; !!Ue o
Imperador rião acceita as leis ; e sabe D eus o que
elles tem ido dizer de cá para lá ! E tudo para no
meio das discordias tirarem o seu partido e conseguirem os seus premeditados fins !
Estão enganados; jámais o conseguiráõ.
Se, comtuoo, é preciso satisfaz~r o r eceio desses
senhores . . . (A' ordem.) Bem s01 que é fóra da orda ordem; então digo que se supprima esse terceiro artigo antes do que ficarem paralysados os
nossos trabalhos. (A' ordem.) Já reconheci que
era fóra da ordem .
Eu não desejo essa suppressão, mas digo que se
é preciso isso para que apparecão as leis já feitas,
não terei duvida em convir. Não é que eu tema
contestacões, nem creia que as haja; o que temo é
que por êausa deste projecto fiquem os outros em

nós o ridículo, a vergonha e a ignominia, dando
uma idéa de receio; era perdermos a força moral
e a reputação, porque os povos acreditarião que a
precipitação e o desaccordo tem presidido ás no sas
resoluções.
Isto é o que eu t emo. Digo, poi , quo appareça
oJ decreto de que so lrata, porque sem olle não
podem apparecer os outro .
Fizorão-se mais algumas ligeiras observações; e
afinal convidou o r. presidente á illu tre commissão para que quanto antes, e a poder s r na segunda ou terça-feira seguintes, apresentasse redigido o projecto .
O SR. P1IBSIDE TE as ignou para a ordem do dia:
1. 0 O projecto sobre o juizo dos ausentes.
2. 0 Regimento da a sembléa.
Levanto u- e a se são á 2 horas da tarde.-ilfanoel José de ou;:a França, ecretario .
llE OLUÇÕES D.\. A SEMilLl~A
PARA CAETA '0 PlliTO DE .\111\ANDA MONTENEGl\0
llim . e Exm. Sr.-A a sembléa geral constituinte e legislativa do Imperio do Brazil sendo-lhe
presente o requerimento de João J osé Martins
Pamplona Côrle Real, em que queixando-_e de se
aêhar pre~o na forLaleza da Barra Grande de autos
ha maiScle sete meze , sem que se lho tenha deda:rãdo crime, nem admittido a defeza que tem
requerido, pede declaração do seu crim e, e faculdade para se poder ju tificar, manda participar
ao governo que preci a qLie lhe sejão transmittidas
as necessarias in_formaçõe obre este objecto. O
que V. Ex. levara ao conhecimento de ua l\1agestade Imperial.-Deus guarde a V. Ex. Pa~o da assembléa, em 16 de Agosto de 1823.- Jose Ricardo
da Costa Aguiar de Andrada.
Sessão em t 8 de A.gosto de t 823

PRE IIlENCU DO
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PO CAPELLÃO-MÓR

Reunidos os rs . deputados pelas 10 horas da
manhã fez- e a chamada e acharão-se presentes
72, faltando com causa participada os rs. P ereira
da Cunha, Gondim, And.rada e Silva, Carneiro ' da
Cunha e Andrada Machado.
•
O SR. PllESIIlENTE declarou aberta a essão, e
lida a acta da antecedente foi approvada.
O Sn. SECRETARIO CosrA Acu1An deu conta de
ter recebido uma parlicipacão do molestia do
Sr. Araujo Gondim.-Ficou a "assembléa inteirada.
Entrou-se na ordem do dia, e co ntinuou a 3• discussão do projecto sobre o juizo dos ausentes, adiada
na sessão antecedente.
O SR. MACIEL DA CosTA:-Sr. presidente, na
sessão passada, depois de fallar o r. Vergueiro,
fazendo uma analyse miuda do meu discurso sobre
o mesmo objecto que discutimos hoje 1 pedi a palavra, não para fazer uma analyse aa analyse do
dito senhor, porque estou persuadido que sendo o
fio das idéas facil de escapar em discussão verbal,
argumenta-se eternamente com prejuizo do serviço
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publico, e cada um fica na sua, e mesmo porque
osse modo de discutir tem um cerlo tom de magisterio, que não convém em uma assembiéa, onde
ha igualdade de condição e de direitos, e offende o
amor proprio individual, o que é de grandes inconvenientes.
Não seguirei, pois, passo a passo o discurso do
dito Sr. deputado, e contentar-me-hei em dizer
succintamente qual foi o fio das minhas idéas deixando ao juízo da assem biéa e do publico o decidir
e mereço a imputação de con tradições e absurdos
que se me attribuirão, e por fim procurarei destruir as duas proposições do Sr. Vergueiro que me
offenderão profundamente, e me parecerão tendentes a inspirar na assembléa uma opinião desfavo ravel contra mim.
Propuz-me provar, Sr. presidente, que o proj ecto
em questão não devia passar, por não achar nelle
os caracteres de indispensabilidade e urgencia, e
produzi as razões que me occorrerão.
Disse em bom som que se todavia a assembléa
julgasse que os males dessa repartição de ausentes
devião ser já reformados, nesse caso eu queria mais
que a mesma com missão; queria que em vez de
uma providencia destacada, se reunissem os materiaes necessarios, e a assembléa mettendo profundamente a mão nesse miseravel ramo de administração, fizesse um trabalho completo e uma reforma
total.
Assim, é manifesto que tudo quanto se disse sobre a primeira parte da minha proposição sómente,
não destróe o todo della.
Chegado a este ponto, e parecendo-me que devia
carregar a mão para bem penetrar a assem biéa dos
poderosos motivos que me obrigarão a opinar co ntra o projecto, generalisei idéas e disse que nos não
illudissemo com o brilhante apparato dos projecLos
de reformas legislativa , que parecendo admiraveis
e sem nenhuns inconvenientes, na pratica erão
inexequiveis, ião augmentar as difficuldade e complicar a legislação com descredito dos legi !adores
e desgosto dos povos.
Occorreu o exemplo da abolição dos capitã esmóres em Portugal, q.ue pareceu um ra go de genio,
mas havendo necessidade de recrutamento, forão
delle encarregadas as camaras, e logo apparecerão
tantos inconvenientes, que as Córtes passarão esta
incumbencia aos coroneis de milicias; apparecerão
novos inconvenientes e o resultado foi que o inimigo externo achava-se no territorio hespanhol e
até no norte de Portugal sublevado, e não havia
com que completar o exercito.
Não vejo, Sr. presidente, as contradições quem e
forão emprestadas.
Prevendo a objeção de que levados os nossos trabalhos com este rigor, a assembléa não teria que
fazer, devendo aliás preparar os caminhos para as
novas reformas, àisse que tinhamas muito de que
nos occuparmos, que esses trabalhos me parecião
de uma natureza preparatoria, e produzi alguns
exemplos.
E esta rapidissima digressão, que escripta não
daria meia <luzia de linhas, parecendo a um ou dois
se!'lhores uma reprehensivel infracção da ordem,
fui a ella chamado ; mas não me parecendo assim
e nâo decidindo o contrario quem tinha para iss~
autoridade, continuei.
Parec.eu-me que o advertir a um deputado de que
o seu discurso se aparta do ponto principal era só
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concedido ao Sr. presidente, e não me enganei á face
do noss~ reg1me~to; e _com esse chamamento injusto·
demorei-me entao mais do que eu queria para en-·
ca~ec~r a 1;1ecessidade de não desmantelarmos (}
ed1ficio social, que temos de reformar senão com
muito geito e prudencia; encarecimento que só a
superficialidade em politica póde taxar de indiscreto, confundindo este receio saudavel com orespeito supersticioso por antigas instituicões só por·
serem antigas.
• '
Não sei, Sr. presidente, vista a exposicão quea~abo de Jazer, em que e porque mereceu· o meu
discu~so tao severa cens~ra, e porque razão as genera)tdades ,que p~oduzi ~orão arrast~das para seappl~carem. a es p e~ie particular do proJecto em discussao, cuja appltcação forçada não podia deixar
de apresentar incongr_uencias e mesmo absurdos ..
Quando disse_ qu ~ o 1mmoderado furor de legislar
sen;i cons1deraçao a que as novações e providencias
leg1slat1va ~ destaca.das! arnda as que parecião mais
bem combmadas, trnhao feito um labyrintho prejudicial ao andamento dos novos systemas po1iticos
em França, e~ FJ;espanha e em Portugal, quiz,.
porventura, attr1bmr a queda delles á esta causa
ex~lusivam ente? Não, Sr. presidente: para que,
pois, emprestar-me cousas que eu não disse nem
ora possível que dissesse?
Vamos ás dua proposições que julgo oITenderemme pessoalmente: la, que de algum modo (disse o .
Sr; Vergueiro ) injuriei os membros desta assemblea n eça n~o - lhes. C?nhecimento das localidades
das provrncias braztle1ras; 2ª, que pretendi assustar a asscmbléa com os exemplos 00.s des"racas das .
outras assembléas legislativas.
" •
Quanto á primeira, não pensei que nenhum ho- /
roem. de lettras .fizesse um ponto de honra de ter ·
perfei to conhecimen to d.as_ diJJiculdades physicas
e m~ra ~s que deve'!! existir nas muitas e vastas
P!'On nc1as do .Imp_eno, e qu e devem influir nas prondenc1as leg islativas que devemos dar, conh eci- ·
mento (lembro -me perfei tamente ler ?-Ccrescentado)
que nos tempos passados era quasi unpossiv adquirir por falla de meios.
Lem~r o -me perfeitamente que me coll uei nacabece~ra do rol dos que suppunha não erem tal
conh~c11:11ento, ap~s?-r de ter nascido e
uma das
·provrn c1as e ter visitado algumas ou tr
isto bastava para afastar a idéa de quere injuriar os
membros desta assembléa .
Qua_nto á segunda, que pretendi ssustar a assem~lea. A paraphrase desta propç'sição é que pretendi emprega r a arma do medo para perturbar a
rasão dos meus hourados collegas, para fascinai-os
e arrastai-os. ao meu partido.
Mereço eu que se me atlribua uma tal temeridade? Ha, porventura, algum facto que autorise
mesmo uma conjectura? Não.
~las que disse eu, Sr. presidente? .Apontei os :
escolhos onde os .outros naufragarão, mostrei os
estragos do naufragio, propondo que nos servissem
de fanai, para não esbarrarmos nos mesmos escolhos. Não será isso p ~rmittido a um deputado, inte- ressado no bem da ~úa patria e obrigado a trabalhar
r
para elle?
_Se. isto se cham~ metter susto, ou se este susto.
nao e fundado, i ntao erro eu, mas com os mestres
de politica, a Úgos e modernos. Que bellas cousas
não diz Cice. a este respeito 1
Entre os modernos temos acon, que diz e de- monstra 'Ue as reformas das instituições de um .
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povo são mais obras do tempo do que do _gabinete;
temos l\1Qntesquieu, · Jp~o Jacques, . Montlos1~r,
~enjamin Constant, que .~upponho hoi e nas ma_?s
, de todos, os quaes trovejao sobre . a cu cumspecçao
com que se dev e tocar em um ed1flc10 ocial para
reformai-o .
Dizer- se que isto é pa\}ão por velhas instituiç?es,
não mel'ecia resposta, e contento-me com dizer
que, nos dous extre~?s, antes a _taxa de ªJ?aixonado
por antigas rnstüu1çoes, que u ao forem mcompativeis com a liberdade que todos desejamos, do
que a de innovador teme~·ario e. demagogo; ql~e
e ntre um respeito supersticioso e idolatra por an_t1rras instituicões e um furor temerano de rnnovaçoes
ha um meio; este é o da cir cumsp ecção e da pru'dencia, que eu muito desejo qu~ seja ad_optado por
es-ta assembléa, porque so u brazile1ro e mteressado
.
como os que o são na gloria della.
Fico na minha opinião de que no proiecto em
discussão é preciso toda a ciscum pecçào; qu e a
providencia proposta não me par~ce.n indispe~savel
e urgente mas que se a assemblea julga rnd1sp ensavel toca~· nesta administração, faça trabalho com pleto, Yá ao todo della e não a partes destacadas.
O SR . ARAUJO LmA: - Sr . presidente, se o illustrc deputado se occupasse em refutar o_s P.ontos que
visse não erão co nformes aos seus prmc1p10s, em
lucrar de nos dizer o que esta assembléa devia
fa~er ensinando-nos a circumsp ecção com q ue devemds proceder, co mo se não fossemos circumspectos e march~ss~mos sem or~em, eu não me
levantaria; mas m srst1r na se.ssao passada sobre
isto, e seguir hoj~ a mesma estradai de sort~ ql!-e
no seu novo discurso sómente repetrn o que já tinha dito, obriga-me a justificar esta assembléa de
que eu tenho a honra de ~er membro.
Se o Sr. deputado reparasse no nosso juramento
acharia que não é novo para nns o que nos pretende ensinar .
Nós vamos conformes com o nosso regimento e com
o juramento que prestamos, em todas as propostas.
Temos 1ª e 2• leitura; debate-se se é da nossa
competencia, se te"m a urgencia que exige o nosso
juramento; depois passa a m ateri~ pela l a, 2• e 3•
discussão , em que se tem procedido sem pre com
essa circumspecção tão recomme_ndada pelo i:!obre
deputado, preferindo-se antes adiar a dtscussao do
que termina-la sem a certeza de estar tudo considerado com madureza; emfim nenhum objecto proposto deixou até agora de ser mui seriamente con.siderado por es ta ossembléa.
Como pois pretende o Sr. deputado instar que ella
não vai coherente com as regras es tab elecidas,
apresentando fa ctos que, ainda que relativos á outras
assembléas não pódem deixar de ser desagrad aveis,
bem que se fizessemos a historia d~ssas asse~bléas
muito haverip, que dizer; mas com isso perdenamos
tempo em nanar o que todôs sabemos.
Se o nobre deputado nos cl,issesse que o projecto
tinha estes ou aquelles inconvenientes e indicasse
quaes erão os requisit?s que d e~ i a ·ter e. as uteis alteracões de qu e precisava, entab fallana em fórma
e môstraria saber o regimento; mas dizer-nos que
devemos ser circumspectos sem mostrar que já deixassemos de o ser, é muito má logica .
Explique-nos quaes são os obstaculos que póde ter
na pratica esta r eforma e o que devemos subslituirlhe por melhor do que o .proposto;. mas nã? nos
diga só que a reforma vai soffrer m co n \~ m entes
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sem dizer qnaes elles são, porqu isto não pódo destruir o que se tem produzido cm se u favor.
Conclúo porl.anto que nada disse so bre a materia
e que só fallou fóra da ordem, limitando-se á generalidades que tanto podem applicar-se a este projecto como a qualquer outro.
O Sn. ALVARES DA ILVA :- Sr. pre ·idente, long
de mim, o <li'rogante pen ameuto d quoror que tambem as minhas opiuiões prevaleção ne ta augu ta
assembléa, á vista de tão illustres sabio rs. deputados, porant quem so u um atomo imperceplivel; mas porque já se tem primeira, segunda '
terceira vez discutido este projetlo de lei sobre os
abusos que ha nesta administração, fallarei ainda
que muito passageiramente sobre ell es, visto que
não vim aqui fazer a minha vontade, que seria nada
fallar, mas sim a da minha província.
Sr. presidente, são taes o abusos que têm havido
nesta admini tração, ao meno pelo qu e ei dos da
minha provincia, ainda qu e estou que na mais será
o mesmo, porém fallo da minha, são Laes os abu os
que tem havido, que jul go muito seri amente dever-se em grande parte á esse tribunal a ruina da
minha provincia; porquanto quando morre alguma
pessoa rica ab-intestado póde-se dizer que é uma
descoberta para os escrivães, procura dores e theso ureiros; é uma mina que para elles appareceu.
Muitas vezes, de casos muito in significantes re sultão grandes pleitos que só servem para chicanar
no fóro daquelle juízo; muitas vezes, pela pequena
quantia de mil e duzento , ou de nove centos réis,
se fazem custas aos devedores desses ab-inlestado.
de trinta e de quarenta mil réis; ora sendo as im
por estas diminutas quantias, póde inferir-se o que
será pclas grandes 1
Finalmente, tem chegado ao ponto de co nsumirem em custas grossos cabedaes. Por isso direi qu e
me parece justíssimo ou abolir inteiramente e te
juízo ou marcar bem a attribuições dos escrivães,
procuradores, thesoureiros e de todos quantos entrão nr.sta admin istração para se evitarem estes terriveis prejuizos que sotrrem os bens dos ab-intestados e aquelles que têm por cy11alquer fórma direito
á elles, o que pó de co nsegui r- ' e por meio deste
projecto fa~endo-se-lhe as altürações que se julga.rem convementes a este fim .
O SR. D1As:- Este juízo dos ausentes é todo de
utilidad e para os esc rivães e tbesoureiros, sem que
de modo algum favoreça os herdeiros ou credor es
do finado; aquelles lá se enchem como bem lhes parece, ao mesmo tempo que nada ba que não seja
contra os segundos.
Logo que se sabe da morte do sugeito correm as
pessoas en~arregadas de fazer a arrecadação para
esta se venficar; se toca isto a um ministro honrado (que bem poucos ha ) inda vai menos mal o
caso, e alguma cousa se previne, mas fóra disto depennão t_udo; os melhores trastes vão-se na praça;
arremattao-se por uma avaliação muito infer10r ao
seu valor; e ainda que hajão pessoas que gueirão
dar mais são comtudo arrematados para o Sr. Fulano de tal; eu sei de trastes .... (á ordem, á ordem.)
Estou na ordem: muitas vezes acontece qu e trastes
e fazenda s que forão compradas e não se pagarão
s~o vendi~as por morte do ab-in~estado, em praça ~
vao parar a mao de outros possuidores, estando vivos seus verdadeiros donos, que nem podem recebel-os, nem cobrar o seu dinheiro, pelo pessimo estabelecimento desta administração; ora estes e ou-
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tros males precisão de remedio e com muita promptidão .
Igualmente se deve providenciar que como se
r~cebem poquenas quantias se re~eba q~alquer d~
' '1da uma vez que se preste cauçao . (Nao se ouvrn
o resto .)
O S1l. F nANCA:-Sr. presidente, a doutrina do
projc to está tão co mplicada com as emendas o[erecidas ultimamente, que cu julgo indispen savel o
adiamento para que ella e imprimão e se possa
fazer de êspa ço o ·ompeten te juízo, combinan~o - as
com o mesmo projecto , antes de se proceder a vot.ação .
Fizerão-se algumas obsenações sobre o que re quereu o Sr. França; e afinal propondo o Sr. presidente e adiamento requerido, r esolveu a assembléa que se imprimissem as emendas e que o
Sr. presidente, depois de impressas, marcasse dia
para se proceder á discussão e votação.
Passou-se á 2ª parte da ordem do dia que era o
regimento da assembléa; e entrou em discussão o
art. 137 que ficára adiado na sessão de 14 do
corrente.
O R. llloNTE UlLA pediu a palavra e mandou á
mesa a seguinte
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outro- quero decl11rar o meu voto- pouco será o tempo para fazer taes declarações, com que se augmentará o trabalho dos Srs. secretarios , sem se tirar
utilidade alguma. U!Iereço por isso a seguinte
«

E~!ENDA

P i·oponho que se accrescentem ao artigo 138
depois da palavra - acLas- as seguintes -quando
tiver sido contrario ao que deliberou a assembléa.
-O depulado, lllonte.su-ma.»- Foi apoiada.
O SR. DL\S :- Já se decidiu o contrario e por
isso não Lem lugar o que propõe o illustre depuLado;
além de que eu acho que se não deve de nenhum modo tirar ao deputado o direito sagrado de
declarar o seu voto, ou seja do partido da maioria
ou da minoridade da assembléa.
O SR. M0Nrnsu111A:-Eu cuido que se não decidiu
de todo. Cuido qu e esta deliberacão foi tomada emquanto se não resolvesse sobre a materia definitivamente; du\·idou-se quando um Sr. deputado que tinha seguido a maioria apresentou o seu voto na
mesa, se devia ser recebido; mas não se decidiu
para fazer artigo de regimento; porque então escusado era pôr-se em discu são este artigo . Uma vez
que se discute, devo entender que a decisão que
houve foi sómente interina; e portanto não póde ter
e< EUENDA
lugar o que diz o illustre deputado .
O SR . AnAUJO LBIA:- Sr. presidente, eu de macc Proponho que se accre centcm ao art. 137 as
seguintes palavra - . a ullima discus ão.- 0 de- neira nenhuma posso concordar com esta emenda.
Esta emenda diz qué nenhum Sr. deputado poputado, Jlontesuma.» - Foi apoiada .
O SR. FRANÇA :-Eu acho que se póde conservar derá declarar o seu voto senão quando elle fô r cono que já está anccion ado pela assembléa e qne bas- trario á decisão da assembléa.
Eu acho que isto é tirar ao deputado um direito
taní só conformar a do11trina de·te artigo bem claramente com a do art. 96; o que me parece conse- mui precioso; qual é o de fazer conhecer a sua opiguir-se com este (ldditamento.
nião .
Ora, póde ser que em alguma occasião seja neces« ADDITA11E:'iTO
sario saber qual foi o voto de um Sr. deputado, e
e< E depoi de ta votação e paci fica da doutrina deste modo não e saberá porque falta a declaração
dos artigos perguntará o presidente - a assembléa da sua opinião. Pergunto eu, qual é a razão porque
sa nccio na a proposta com as alterações (no caso de se instituiu o Diario da assembléa ?
Para se conhecerem as discussões e saber-se quem
rn-las havido) ?-co nform e o que fica disposto no
foi desta ou daquella opinião.
arl. 96.-0 deputado França .» - Foi apoiado.
Julgando- e afinal discutido propoz o r. presiPara que é a vot-0ção nominal ?
d nte:
E' para o mesmo fim de se saberem os votos dos
1. 0 e o artigo passava tal qual es lava redigido. Srs. deputados; ora, se a votação geral com a decla-Venceu-se que não.
ração de voto na acta produz esse mesmo effeito da
2.0 e pa ara a emenda do Sr. Franca.-Ven- votação nominal, porque se ha de vedar ao depuceu-se que sim, ficand o por isso prejudicádas todas tado o direito de declarar o seu vtoto?
a outras.
a votacão nominal ainda sendo o meu voto concc Artigo 138. Todo o deputado póde inserir o forme a décisão da assembléa, sabe-se qual é e não
se u voto nas aclas, apresentando-o no termo de estou comprehendido na prohibiçii.o de o declarar;
vinte e quatro horas e sem ser motivado.»
mas quando a assem bléa decidir que a votação não
O R. Mo:-;rEsuaIA :- r. presidente, esta decla- seja nominal, se eu estou prohibido de declarar o
r~ção de votos é_ es~e ncia lissima sem duvida, porque meu voto, segue-se que a assembléa não quer que
amda que os Dianos da assembléa fação conhecer se saiba qual elle é. O prohibir-se que haja esta deao publico as opiniões dos rs. deputados, comtudo claracão de voto é seguramente tirar !i.m dos direide~c sempre onstar das acta ' quando cada qual to mais sagrados que .tem o homem , que é de fazer
qu1zer, a fórma e causa porque adoptarão ou rejei- conhecer a sua opinião; e se isto passasse seria o
tárão este ou aquelle artigo. Porém o artigo como deputado obrigado, para fazer conhecido o seu voto ...
está é imporfeito; e parece-me que deve estabele - a mandai-o inserir em algum periodico.
Quanto ao que disse o illustre deputado sobre o
c r-sc que todo o deputado póde declarar o seu voto
na acta quando elle fór contrario á decisão da as- tempo que se gasta e sobre o aucrmento do servico
sembléa,po:que quando o não fôr s~1 b~ntende-se que dos Srs. secretarios, parece suppôr que todos ôs
o seu voto o mesmo que o da ma10na; e portanto dias appareceráõ immensas declaracões de votos·
quando não é contrario ao da assembléa acho inteira- : porém a pratica tem mostrado o contrario, nós temo~
meu te desnecessano gastar tempo e papel, porque 1vist.o que bem poucas são as yezes que ha de.claradeste modo um a dizer-quero declarar o meu voto- ções de voto.
cc
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Julgo sufficiente o que digo para provar o contrario do que disse o illustre deputado.
O SR. MoNTESUMA:-Eu pedi a palavra par~ sus:
tentar a emenda. Quando eu a propuz cons1der~1
duas maneiras de votar. Ou o Sr. deputado é decididamente a favor do parecer da assembléa e então
sem declaração se entende que votou pelo que ella
decidiu, ou reprova e opina decididamente contra
o parecer da assembléa e então póde declarai' o seu
voto. Mas dir-se-ha que póde em parte votar pela
decisão da assembléa e póde em parte votar contra
ella.
Eu a isto digo que assim mesmo não se tira ao
Sr. deputado o direito sagrado de declarar o seu
voto que é da essencia do direito de votar; eu vou
prova-lo apresentando uma hypothese.
Nós temos declarado e está decidido que nenhum
Sr. deputado póde apresentar emenda que não seja
por escripto. Quando um Sr. deputado votar parte
a favor e parte contra naturalmente apresenta ou
deverá apresentar uma emenda e por este meio declara o seu modo de pensar; porque pela emenda
que apresenta se conhece qual é a sua opinião e
como ella existe na acta, é uma expressa declaração
de voto.
Por consequencia nem ainda neste caso se tira o
direito de declarar o voto e fica in util declaral-o segunda vez visto que já o está pela emenda que
apresentou.
Quem lêr a acta do dia daquella discussão neces sariamente vê o que o deputado declarou nesta ou
naquella parte e qual foi o seu modo de pensar.
Agora se não fez emenda então está em pé que votou decididamente ou a favor ou contra e tambem
está declarada a sua opini ão.
Quanto ao que disse o illustre deputado sobre a
votacão nominal acho que é nnllo , porque pelo que
acabêi de dizer se conhece que ainda não havendo
a votacão nominal não se tira de nenhum modo o
direito· de declarar o voto, antes pelo contrario sP.mpre fica livre e illeso.
Demais, se um deputado não olha a materia do
mesmo modo que a assembléa a considera, porque
não se levanta e dá o seu parecer? Porque não se
oppõe á deliberação, e faz por este i;nodo conhecer
em que se aparta do voto da assemblea?
Portanto digo que é desnecessario encher a acta
de immensidade de declarações que poderáõ apparecer todos os dias; embora se diga que não apparecem, e que a pratica tem mostrado o contrario pois
talvez isto seja porque ainda não tivemos uma deliberacão igual a esta, e porque tem havido receio
que â. assembléa, considerando a questão como a
devia considerar, declarasse positivamente que não
admittia sem~lbantes declarações de voto, e tamhem
por não se ter querido estender os trabalhos dos
Srs. secretarios, que a passar este artigo como está,
se hão de estt:nder por força; porque abusos apparecem sempre.
Se acaso se julga porque não tem apparecido até
agora muitas declaracões que não ha. de apparecer
este abuso, então direí que muitos artigos do regimento não são necessarios, e que devemos regeital-os, por só terem em vista prevenir abusos; direi
que devemos fiar-nos em pessoas que forão escolhidas pela nação, e _são inteirame~te da confiança
dellâ; e que nem a illustre comm1ssão que apresentou o regimento tinha necessidade de redigir semelhantes artigos.

Porém estes· artigos existem, e nós os approvamos; o que mostra que foi para prevenir abusos.
Ora se alguns delles que são de menor consequencia do que este, forão adoptados por esta prevenção, julgo que com maior razilo devo ser adoptada esta emenda der.laratoria; porque ainda que
nós fossemos anjo , deveríamos suppOr que algumas vezes hav eriilo abusos . Portanto voto pela
minha emenda como e acha redigida.
O r. FRANCA: - Eu esto u inteiram eute pela
opinião que expendeu o Sr Araujo Lima, e pelas
razões em que fundou e por i so voto a favor do
artigo . A todo o Sr. deputado deve ser licito o declarar o seu voto; e não se deve coaretar e ta liberdade por evitar trabalho aos rs. secretarias. O qne
julgo é que esta materia não merece tanta discussão.
O SR. AnAuJo LrnA: - Di sse o illustre deputado
qu e ainda que não appareça na acta a declaração do
voto de qualquer Sr. deputado, póde todavia sa ber-se qual elle foi ; porque se vota parte pró, e
parte contra, manda uma emenda, e expõe as
razões em que se funda; porém Sr. presidente, nem
lodos sabem declarar deste modo qual é o seu voto,
porque nem todos são oradores, antes o dom de o
ser não é muito vulgar. Podem muitos Srs. deputados formar grandes planos por seus talentos em
seus gabinetes, e não serem capazes do os apresen tar nesta augusta assembléa.
Portanto quando algum r. deputado, não apresentar emenda, nem proposer as suas objecçõe ,
não sei qual será o meio de faz er conhecer o seu
voto.
Eu só vejo o da declaração. Jgnalmente não sei
como se verifica o que disse o nobre deputado qua
lambem podia ter lugar quando qualquer vi sse que
a opiniilo da assem biéa cliver ificava da sua; segundo
a ordem dos trabalhos prescriptos do regimento,
depois que o Sr. presidente propõe a materia á
votação, não tem o deputado lugar de dizer quo vota
parte pró, e parte contra; e acontece que approva
uma parte, e não outra do artigo, faz conhecei-o
pela declaração do voto. (Não se ouvio o resto).
O SR. FRANÇA: - Sr. presidente! O illustre deputado o Sr. Montesuma, segurou que pela neta se
podião conhecer os voto dos Srs. deputados, e eu
levantei-me para destruir es ta hypothese; porque
pela lição da acta, sabe-se os deputados que vierâo
á assem biéa, ma s não se sabe os que votarão; póde-se
muito bem julgar que um votou a favor, tendo votado contra, e que outro votou contra, tendo votado
a favor; e tambem julgar-se que votou de alguma
das duas fórmas sem ~er votado de nenhuma; porque
póde acontecer ter vmdo á assembléa, e não votar,
por estar lã dentro e não assistir ã votação.
Portanto não podendo verificar-se a hypolhese
que formou o illustre deputado, porque como acabei
de dizer, não é possível saber pela licão da acta os
que votarão pró, e os que votarão êontra, sou' de
parecer que passe o artigo para que haja inteira liberdade de declarar cada um o seu voto na neta.
O Sll. MoNTESUMA : - Eu peço a palavra.
O Sn. ÁNDRADA MACHADO: - Por hem da ordem
o illustre preopinan te não pó de mais fallar.
O Sr. MoNTESuMA: - Como se não falia sobre 0
artigo, mas sobre a emenda, creio que ainda posso
fallar outra vez .
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O SR. CosTA AGUIAR: - Se deve subsistir o que
está vencido, já o nobre deputado fallou as vezes
que lhe tocavão; agora se a assembléa quer decidir
outra cousa, se quer permittir que se falle mais
vezes póde-o fazer.
O Sn. l\foNTESUMA: - Como é isso o que está vencido, peço a votação sobre a emenda.
O Sn. ALMEIDA E A1nuQu&nQuE: - Diz-se neste
artigo que a declaração de voto será feita no dia
sel?uinte. Eu quero saber qual é a razão porque só
hei de poder declarar o meu voto dentro deste praso;
quando até. póde ~r o inconveniente de não ~ayer
sessão no dia segumte, e deste modo fico proh1b1do
de fazer a minha declaração; julgo por isso que deve
declarar-se que se faça na primeira sessão.
O SR. FRANÇA apoiando o que dissera o Sr. Almeida e Albuquerque offereceu e mandou á mesa
a seguinte:
«EMENDA
« Em lugar da clausula-apresentando-o no
termo de 24 horas-se substitua est'outra-apresentando-o até á sessão subsequente. - O deputado, França.» - Foi apoiada.
Julgou-se discutida a materia, e o Sr. presidente
propoz:
1. 0 Se passava o artigo como estava redigido.
-Venceu-se que não.
2. 0 Se se approvava a emenda do Sr. Montesuma.
- Foi regeitada.
3. 0 Se se approvava a do Sr. França. - Venceu-se que sim; e com ella ficou approvado o artigo.
« Art. 139. A eleição do Presidente e Vice-presidente será feita á pluralidade absoluta por escrutinio secreto (art. 129). Se no primeiro escrutínio
se não tiver obtido a maioria absoluta, passaráõ para
segundo escrutínio os dous que tiverem obtido maior
numero de voto ; e se houver mais de dous com
votos iguaes, a sorte decidirá quaes os dous que
devem entrar no segundo escrutinio».
O SR. ?ifor;TESUMA: -Este artigo tem duas partes, e eu me opponho tanto a uma, como a outra.
(Leu). Opponho-me a que seja feita a eleicão do
presidente por pluralidade absoluta, porque só servf)
de augmentar o processo, sem que tenha resultado
algum bom ; quando não ha cousa mais natural do
que ser por pluralidade relativa; o objecto não é
de tanto receio e ponderação, que para se evitar
algum grande mal, se requeira a eleição por pluralidade absoluta, em que se gasta muito mais tempo
com as repetições de processos nas occasiões de
empates . Eis porque eu digo que é preferível a pluralidade relativa para a nomeação do presidente, e
vice-presidente ; e por isso voto contra a 1ª parte.
Emquanto á 2• tambem me opponho a ella porque
não vejo neces idade alguma de ser feita a eleição
por escrutínio secreto. Offereço por isso a seguinte:
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Julgou-se discutido o artigo e posto á votação. Foi approvado.
« Art. 140. A eleição para secretarios e seus
supplentes será feita á pluralidade relativa. Os dous
que tiverem maior numero de votos serão os secretarios; e os que se lhe seguirem serão seus supplentes».
O SR. MAIA: - Como já está decidido que sejão
quatro os secretarios e dous os supplentes, julgo
que deve redigir-se o artigo nesta conformidade; e
por isso offereço a seguinte:
« EMENDA
« A' 2• parte do artigo-Os quatro que tiverem
maior numero de votos serão os secretarias : e os
dous que se lhes seguirem, serão seus supplentes.Maia». - Foi apoiada.
Julgando-se discutido, propoz o Sr. presidente :
1. 0 Se passava o artigo como estava. - Venceu-se que não.
2. 0 Se se approvava com a emenda do Sr. !\faia.
- Venceu-se que sim.
« Art. 141. A eleição do presidente e secretarios
será communicada ao governo pelo secretario, que
actualmente servir». -Foi approvado.
« Art. 142. A eleicão dos membros de todas e
quaesquer commissões, tanto permanentes como
especiaes ou ad hoc, tanto d'entre deputados como
de pessoas de fóra, será feita da mesma maneira
que a dos secretarias. (Art. 140) » .
O SR. TEJXEIRA DE GouvEA: - Eu creio que este
artigo não póde ficar como está quanto ás commissões de fóra ; mas que poderá passar com a emenda
seguinte, salva a redacção.
« E as de fóra á proposta das commissões de dentro. -Teixeira de Gouvêa». - Foi apoiada.
O n. MAIA: -Assim se tem aqui praticado; mas
eu sempre queria que se conservasse no artigo para
as eleições a pluralidade relativa, porque convém
que assim se faça; e por isso offereço a seguinte:
« EMENDA
« A eleição dos membros de todas e quaesquer

commissões tanto permanentes, como especiaes ou
ad hoc, tanto d'entre os deputados, como de pessoas
de fóra, á proposta das respectirns commissões de
dentro, será feita etc. -Jllaia».- Foi apoiada.
O SR. PRESIDENTE, por ter dado a hora das indicações e pareceres, declarou adiada a discussão.
O Sn . RoCHA FRANCO: - Em tempos em que é
tão preconisada a igualdade de direitos, não posso,
Sr. presidente, observar sem estranheza que em
quanto os lavradores desta província do Rio de Janeiro e de algumas outras só pagão o dizimo dos
generos que ex portão, na provinc!a de Minas e cuido
que em outras centraes, se contmue a pagar como
dantes; sem que até aqui lhes tenha(loclido ser util
o decreto de 16 de Abril de 1821 que mandou pagar
« EMENDA
o disimo sómente dos generos exportados, nas en « Proponho que se mude a palavra absoluta para tradas das villas e cidades. E' esta a razão porque
t•elativa, e se supprima a palavra secreto. - O depu- proponho uma indicação que julgo fundada em toda
a justiça.
tado, Jlfontesuma ».
« INDICAÇÃO
O SR. CARNEIRO DA CuNHA: - A emenda tem
duas partes, é preciso propôr cada uma dellas.
" Proponho 1. 0 Que se mande observar na proO Sn. PnESl'IJENTE : - Propoz a emenda dividida; víncia de Minas Geraes o decreto de 16 de Abril
de 1821, por officio ao governo.
e nenhuma das suas partes foi apoiada.
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O Sn. VERGUEll\O: - Se a demora fosse de 15 ou
20 dias, ou de um mez, teria desculpa o governo,
mas o officio expedio-se em 23 de Maio, e pareceme assaz largo o prazo que tem decorrido até hoje.
Se a assembléa para ter informações deve esperar
que se fórm e essa estatistica, então só as teremos
daqui a dous annos, e entretanto estaremos sem
saber o que ha sobre a mataria.
Eu não duvido que o governo não possa presentemente dar uma informação muito ex11cta, m11s
nei:i1 por isso deve ficar desonerado de d11r as que
estiverem ao seu alcance. Muitas cousas hão de
constar nas secretarias, por exemplo, o estado de
~nanças, sobre o qual j 1tlgo não ser necessario pedir
mfo'.maçõos ás províncias porque hão de constar no
erar10 as rendas de cada uma, o estado da força armada etc. Portanto se não póde dar informação
circumstanciada em todas as suas partes, dê alguma
para facilitar os nossos trabalhos, porque se esperarmos por tantas exactidões, como estas não chegão
tão cedo, aqui estaremos sem nada podermos adiantar.
O Sn. Mo:iTE UMA: - Sr. presidente, quando eu
propuz_ que s~ m.and!lsse dizer ao governo que désse
execuçao á md1cacao proposta pelo Sr. Barão de
anto Amaro, considerei primeiro que tempo tinha
tido o ministerio para apresentar este trabalho,
porque o ministerio do Brasil não prin cipiou agora.
Estou convencido que os ministros de Estado que
tinhão as redeas do governo quando se installou a
assembléa não podia deixar de ver que havia de ser
necessario apresentar o estado do fmperio.
Todos sabem que em Portugal quando se installarão as côrtes, logo l\Ianoel Femande Thomaz apresentou um relatorio do estado do reino, para instrucção das me!'mas côrtes; e eu julguei que os
illu tres ministros de Estado se tivessem preparado
da mesma maneira e expedido as ordens neces arias,
em uma palavra que e tivessem no tempo da installação da assembléa qua i promptos a apresentar o
resultado dos seus trabalhos.
Digo quasi, por nüo dizer que era obrigação sua
mostrar o estado em que se achava o Imperio quando
elles tomarão contadas redeas do governo, o que estou
conyen~ido que pod_iadizer sem ser taxado de falta
de JUshça. Deve pois prevalecer o que acabei de
dizer, principalmente hayeodo mais de tres mezes
que se fez es ta indicação sem se ter apresentado
resu!Lado algum a esta assembléa .
Eu est.ou pelo que disse o illustre preopinante,
não digo que os trabalhos venhão exactissimos, mas
ao menos venhão as informações que estão mais ao
alcance do ministerio . Se não se preencher tudo
quanto é necessario para ter um conhecimento exacto do nosso estado acLual, appareça ao menos
aquillo que existe.
Disse o illustre preo pinante que a assembléa officiando ao governo, e lembrando-lhe novamente que
nos deve ma~dar as informações já requeridas, é o
mesmo que dizer que o governo tem sido descuidado. Não ha tal, não se quer dizer isto . O que se
quer que se diga ó que julgando a assembléa da
maior urgencia que o governo dô informações do
estado actual do lmperio, e não as tendo recebido
pede que lh'as mande. Isto não é senão patentear
a necessidade dellas, e não dizer que foi innegligente
ou descuidado, se eu guizesse dizer isso, eu o pro~
poria de outra maneira, eu usaria de expressões
mais fortes, de termos mais claros, porque sempre

- « 2.0 Que a com missão de fazenda tomando em
attencão as difficuldades objectadas pela junta da
fazenda daquella provinoia sobre a execução do
mesmo decreto, em representação official que pela
r epartição do thesouro poderá exigir, dê quanto antes
-o seu parecer sobre o meio de aplanar as mesmas
difficuldades, de fórma que se possa obviar ao empenho da província. - Rocha F1·anco » .
O SR. FRANÇA: - Esta indicação versa sobre mataria de dízimos, e entendo que deve ir á commissão
de fazenda porque só tomando ella conhecimento do
negocio, e dando o seu parecer, poderemos nós entrar na questão. Este decreto, segundo penso, tem
soffrido embaraços na pratica; ha lambem queixa
de povos a este respeito; portanto vá a commissão
_da fazenda para se ter perfeito conhecimento do que
ha na materia, e poder deliberar.
Resolveu-se que fosse remettida á commissão de
fazenda para dar o seu parecer, fazendo-o extensivo
a todas as províncias, como requererão alguns Srs .
deputados.
O Sa. Mo:-;TESUMA: - Lendo o diario da assembléa de 22 de Maio achei uma indicacão do r. Barão
de Santo Amaro em que requereu· que se exigisse
do governo uma informação do estado actual em que
se acha a nação, comprehendendo-se todos os ramos
da administração publica e indicando-se os abusos
que mais carecessem de reforma.
Eu já em outra occasião fallei da necessidade desta
informação pela sua importancia; e agora parecendo -me de novo que é indispensavel offcrecerei
uma indicação para que o governo faça ex\)cutar a
do Sr. Barão de Santo Amaro.
« INDICAÇÃO
« Proponho que se torne a exigir do ministerio as

informações respectivas do estado actual do Imperio sobre as suas differentes repartições, na forma
porque já foi pedido pelo Sr. deputado Barão de
SantoAmaro.- O deputado ,1Jontesuma>i.
O SR. FRANÇA: -Julgo desnecessario nova indicação, é bastante repetir-se o officio que se expediu.
O Sn. CARNEIRO DE CAMPOS : - Quando se trata
de lembrar ao ~overno que faça executar qualquer
cousa que lhe toi recommendada, com·ém que se
conheça primeiro que se póde pôr em execução
com a promptidão que se exige, e que o governo
tem sido descuidado.
(jm secretario de Estado que nada acha na sua
rapartição (pois nem mappas ha da população do
paiz) como ha de prompt-amente informar do estado da agricullura, industria, artes, ou commercio ?
Não tendo recursos alguns sobre que bases se ha
de trabalhar? Se a assembléa quer que se fação trabalhos de cabeça, então poderá meditar-se em casa,
e depois dizer sobre agricultura, ou outro qualquer
ramo, - par~ce - me que se acha neste ou naquelle
estado; - màs para dar uma conta exacla como se
quer é necessario que se hajão informações que não
temos. 'o ministerio antecedente já se pedirão, e
até se ordenou que se dessem as providencias precisas para se proceder a uma estatistica geral do
Imperio; mas essas informações ainda não vierão, e
sem ellas nao póde o governo aµres entar um trabalho perfeito.
Por tanto julgo desnecessaria a advertencia sobre
esta materia,
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fallo com franqueza. O que quero sóm~n~e repetir é
que se precisa saber o estado do lmpeno, alé para
quo a nação conheca que a assembléa longe de se
esquecer deste t~abalho o rep_uta antes por cous~ de
primeira necessidade, mas nao se pretende argmr o
governo.
. . _
Taes são as razõos porque fiz a rndicaçao, e estou
convencido que não se poderá taxar por ella a assembléa de precipi~ada, porq~~ só e_xige aquillo que
não tem. e que precisa, e que Ja ~edio ha tres m~z~s,
tempo que se conhece ser suffic1ente para o mm1sterio mandar algum resultado de seus trabalhos.
O SR. RrnEmo DE ANDRADA : - Sr. presidente,
·eu me levanto para apoiar o que disse o Sr. Carneiro de Campos, o governo está instruído, e sabe
perfeitamente qu ~ deve rei;n~tter á asse~~léa as
informações que Já se red1rao, ~ cada IIllillSLro a
quem compete dar estas rnformaçoes. o sabe,_ Só se
trata de conhecer se o governo tem sido negligente.
porque a não se prov~r esta negligencia, pare_ce-me
que não é necessar10 lembrar de novo aqwllo de
que o governo se não esqueceu. O governo tanto
sabia que devia apresentar á assembléa esta iniormação, que em Agosto d~ anno passado pela repartição competente expedi~ <;>rdens a todas _as
juntas de fa~enda das . provmcia~ d~s~e I~peno,
para saber a importanc1a das c_o~tnbw~es dtrec~,
ou indirectas, e o estado da, divida p~ssiva e activa.
Desde Agosto de 1822 ate agora nao. se tem ~ado
execução a esta ordem. Algumas das Juntas disserão que remetterião , porém a maior parte dellas não
Jemetterão : de sorLA que mesmo pela repartição da
fazenda se ignora isto. Demais a maior parte das
contas não estavão feitas ; trabalharão-se no meu
tempo, e ainda se trabalha agora . Ora como é possivel, como ba de~ repartição da fazenda apres~n.tar
o ~stado da ~eceita e des peza, e o da sua dmda
act1va, e passiva, sem ter acabado este trabalho?
Ha de faltará verdad& a esta augusta assembléa !
De que serviria o relatorio de cada uma das repartições, se por meio deUe não podesse a assembiéa tomar wn perfeito conhecimento do estado do
Imperio ? Creio que de cousa nenhuma?
.
Senhores! Se o governo se não tem descuidado,
se o governo não ~ negligente, se o governo trabalha sobre e ta materia, de que servirá 2" officio,
de que servirá lembrar- lhe que continue o trabalho
de que está occupado, e de que em breve apresentará os resultados 'l Eu já disse que pela reparticão
da fazenda se pedirão informações ás provincías,
e tambem direi que pela repartição do lmperio se
pedirão da . mesma maneira_. porém ~s orden~ n~o
forão cumpr1da , e algumas mformaçoes que v1erao
de muito poucas pronncias são imperfeifü imas;
COmtudO podem Yir á assembléa Se as quizer.
Quando se pede o e lado de qualquer repartição, é
necessario que se apresente com todas as circumstancias, ora como póde is. o fazer-se se faltão os
dado principaes?
E' por is o que eu julgando mui digno da assembléa lembrar- e ~esles trabalhos, não julgo n ces_ ario que so offic1e out_ra ~ez ~o governo, •ó a
rasao porque voto contra a rndicaçao.
o SR. GALVÃO: - r. presidente: acabo de ouvir
dizer que as proYincia não tem mandado as informações requerida pelo thesou~o publico d~le Imperio; eu levanto-me para dizer que a Junta de
Goyaz remetteu um balanço exaclo, com o estado
da sua divida actirn e pas~iva, forças da província,
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importancia de contribuições etc ••• : .•• Portanto
por parte da província de Goyaz posso dizer
que mandou o que o thesouro publico do Rio de Janeiro lhe pedio, é muito de presumir que assim
tenha acontecido com outras províncias, porque
todas mesmo antigamente remettião seus balanços,
taes quaes, de receita e despeza.
A' vista disto digo que sabendo o 17overno que a
assembléa se havia de installar deviaja ter promptos
ao menos nesta parte os seus trabalhos, porém installou-se em 3 de Maio, ainda não appareceu cousa
alguma, portanto a meu ver não merece desculpa.
O SR. RIBEIRO DE ÁNDR.ADA : - O que diz o íllustre preopinante póde ter acontecido, mas o que
posso affi.rmar, é que não ha uma só junta de fazenda a que o thesouro não tenha mandado que
a_p~esentasse o estado em qne se achava sua repart1çao, e que poucas, ou nenhumas o mandarão, e
talvez que a de Goyaz tenha mandado; porém não
~ suffiicente o seu relatorio nem o de duas outras
Juntas de fazenda para se poder dar uma exacta informação.
Quanto á l • parte creio ter respondido. Agora
q~an~ á _outra em que se sup~õe desleixo no mims~eno dig~ que ~µe Lauto cwdou em aprl?~ptar
a m_formaça~ que Jª .em Agosto de 1822 exig10 as
P!ec1sas noçoes _Jas JU?tas de _faze~da das provincias como aca~e1 de dizer. Diz o i!lustre preopin!lnte que ant!gamenw se mandav~o das provincias as respecli•os balanços ao erano; eu não me
opponho a isso, mas seja-me permitlido dizer que
balanços não _ão relal-Orios que possão sen-:r para
delles se tirarem exactas informações do Estado da
provincia porque balanço não é outra cousa senão
a conta da receita e despeza de uma província.
Acrescenta-se que vierão algumas informacões;
euqueroconcederqueviessem,masestasinfonnáções
não podem servir para se conhecer o estado geral
do Imperio, porque a este conheciment-0 só se chega
pela reunião de todas as suas partes; o~ como isl-0
é o qu~ a assembléa q~er, o governo nao póde JH?r
ora satLSfaze-1":. A nruca cousa que a asemblea
póde mandar e q~e o gov~rn~ ap_re:;enre o qu~ te~
em_ seu poder, e isso e_ntão e 0~1 eclocre11Ufa índicaçao,_ mas se pede informaçoes ~ e54ado do
~peno em todos ~ramos de~o pubhca, pede _o q~e se nao pode a~ emquanto
o governo nao llvcr os dados IEIOfSi'
-.
O SR. FRA~CA: - Sr. prerureole: eu oonheco o
embaraço em qÚe ne~amente se ha de achár 0
ministerio na dilígencía de apresentar uma conta
exacta do estado dos oe~ocios publicas correntes
por cada uma das re pect1vas r particões do govemo, assim como entendo que esse enibaraco não
procede de ·facto do actua] rninisteriO, senão do
desleixo, com que os antocossores delle de longo
têm tratado os negocios que rospeitão immediatamente ao oorpo da nação.
Talvez a assembléa se não possa persaadir da verdade de um facto, que agora lhe vou referir a este
respeito ; e é que na repartição da fazenda não ba
urn livro de proprios áella, donde se não póde sãber
o qu está ou o que deixa de estar encorporado 1· ~"'"
nolla, o qu d_e longo tempo, ou de proximo possue,
n m orquf'I titulo.
9uanuo so crcou o CQ nselho da fazenda, e que eu
11111 fui om progudo, notando esta falta a representei,
pa ·a tIU · do nrchívo das extinctas provedoria e junta
da fazenda (lesta província que se acha na casa do
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thesouro se -houvessem os livros, assentos, autos,
sentenças, ou outros quaesquer monumentos respectivos aos proprios da fazenda nacional, para d'ahi
se tirarem as instrucções convenientes a formar competente registro, e assentamento delles; praticandose igual diligencia á respeito dos archivos das juntas
de fazenda das provincias.
O conselho consultou sobre o assumpto; mas que
resultou d'ahi ? Nada. T ini que então influia na
repartição da fazenda, e cuja conducta official não
podia ter elemento proprio senão na absoluta confusão da administracão publica, obstou ao progresso
da consulta ; que ·sendo ainda repetida, teve o
mesmo effeito e assim ficou o tal livro de proprios
em branco, de sorte que se não sabe quaes são as
po'ssessões da fazenda publica, e o que se passa
neste artigo é commum a quasi todos os outros de
que tenho noticia, pela pratica de serviço que lenho
tido. E' uma lastima ver de perto o como vão, e
tem ido os negocios da naçõo !
Conclúo portanto que o ministerio não póde apresentar conta exacta de todos os artigos de administração publica, porque lhe faltão elementos já para
o fazer.
Tudo o que delle devemos exigir é que nos vá
mandando aquillo que liquidamente fôr apurando;
e que dê providencia a emendar os erros dos seus
antecessores, de sorte que alfim haja conhecimento
do que somos, e do que fazemos, ao contrario do
que até agora se queria, e se pensava, que era occu1tar ao publico o que eramos, e o que faziamos.
Não vou de encontro á indicação. porque entendo
que a assembléa n&o póde deliberar leis adaptadas
ao bem publico da nação, sem conhecer os elementos de que elle se compoem, os quaes exactamente só póde dar o governo, mas desejo que vamos
nisso de accordo, e que se não exija de prompto, e
talvez com censura, aquillo que só com o tempo se
póde haver, pela negligencia com que os nossos antecessores da administracão publica tratarão os negocios della, segundo tenho dito.
O SR. DUARTE S11vA :-Instado pelo meu dever,
e até por minha propria reputação pedi a palavra
para redarguir o nobre deputado o Sr. Ribeiro de
Andrada na parte do seu discurso em que disse que
sendo ministro da fazenda exigira das províncias o
relatorio do estado em que se achavão e que não ti
nhão satisfeito.
Como ignoro o procedimento dellas a este respeito
não duvido que em geral assim tenha acontecido,
mas a minha provincia satisfez completamente e
com promptidão a quanto lhe foi ordenado, respondendo a todos os quesitos com a maior clareza possivel.
Posso affirmar isto porque o sei como membro
que fui da junta da fazenda; e até em meu poder
tenho copias das contas remettidas que posso apresentar se fôr preciso. Portanto a minha provincia
não foi ominissa, nem póde entrar na generalidade
com que parece ter fallado o illustre preopinante.
O SR. RIBEIRO DE ÁNDRADA :-Peço a pala~a sómente para fazer uma explicação. Quando disse
que faltavão informações pedidas ás provincias, não
fallei geralmente de todas; e até declarei que duas
ou tres juntas as tinhão mandado. Portanto não tem
lugar algum contra mim a observação do nobre deputado.
O SR. NoGuEIRA DA GAMA :-Eu logo que entrei
na repartição da fazenda ordenei que se apromptas-

sem as contas necessarias para se saber o estado
do thesouro publico. Continuei com estas determinações e passados poucos dias recebi uma conta do
estado da divida publica, não exacta mas aproximada, pois a querer-se exacta só a poderiamos ter
dep_ois de passar longo tempo.
Não me contentei porém com o que veio ; exigi
mais trabalho, e mandei fazer o orçamento que deve
servir de base ás minhas reflexões ; e para que podasse isto quanto antes apparecer determinei que se
trabalhasse no thesouro até de tarde.
Portanto creio que não ha necessidade alguma de
ser indicada a urgencia, e de se renovar a recommendação de se apresentar este trabalho, pois no thesouro se está cuidando delle até de tarde segundo
a~ ordens que dei, e que já tem sido repetidas; e
ainda que não possa dar, como já disse, uma conta
exacta, creio poder dal-a de modo que offereça uma
idéa bem palpava! do nosso estado.
Se acaso me fosse encarregado o apresentar um a
conta do estado de todas as províncias do Jmperio,
eu desde já diria que era impossivel, porque nós o
q~e temos é o balanc? geral dos cofres das provincias, entradas e safudas, e quando muito o estado
da sua divida tanto activa como passiva; portanto
só depois de muito tempo poderia apparecer a dita
conta, porque quasi todas as juntas de fazenda, á
excepção de duas ou tres, ainda não mandarão o
que dellas se exigio, e deste modo não podemos formar uma idéa geral do es tado da faz enda publica
do Imperio do Brazil.
SR. S11vA L1snoA :-Pela informação dos deputados ministros actuaes se certifica, que o governo tem expedido as ordens necessarias a terem-se
das províncias as instruccões relativas á administração , para o governo poder apresentar nesta augusta
assembléa o estado da nação, que se exigio por officio de 23 de Maio.
O decoro do mesmo governo pois exige, que se
1he preste confiança, de que desempenhará esta funcção em tempo opportuno, sem urgencia de novo
officio. Se o governo e tribunaes praticão essa decencia em via de regra com as autoridades subalternas, é incongrua a segunda canonica admoestação,
como se pratica para prevenir censura ecclesiastica.
~emais: só em 16 de Julho passado veio a noticia da restauração da 13ahia ; e as províncias do
norte, do Maranhão e do Pará, ainda estão no poder
do inimigo .
-se trata-s~ de saber ~o estado da nação inteira, isto
é, do Imper10 do Braz1l em todas as suas partes integrantes,. ~ exect~ção do dito oili.cio é impossível,
e a expos1çao parcial sobre as províncias livres não
preencheria o fim do officio.
A provincia de Goyaz sobre que fallou o honrado
dep~tado respec_tivo, está tão remota, que, para o
destmado propos1to, menos de tres mezes decorridos
é tempo inconsidera-!e . A1ém de que não parece
!lrg~nte a apresentaçao do estado da nação, ainda
mteiro; porque a se publicar, só teria o etreito de
mostrar as nossas chagas lazaras.
- CJBrazil é grande em possibilidade, e não em
actua1idade, quanto a riqueza, população e o que
ons.titue ~s estados conspic~os. Por ora terh grande
cons1deraçao, pelo que, phys1ca e geographicamente
avulta no mappa do mundo. O credito politico nisto
se ~unda. Talvez se minore com a publicação da
realidad_e. Os estados são. como os negociantes, cuja
reputaçao sobresahe mais pelo vasto credito quo
por seu etrectivo capital.
'

Depois da celebre Com te.J_lendu de 1J eck~r sobre
'o es tado daslinanças a rança, (que toda.via nada
obstou á revolução) tem apparecido obras htterarias
principalmente cm Inglaterra, sobre o estado da
nação. Todavia o governo In~lez não faz esse. manifesto official e circumstanciado, e só o rei na
abertura do parlamento expõe in globo o progr~ss o
da riqueza e potencia do paiz, e as suas adversidades ou glorias.
A formação de uma estatistica geral é o)ira ~e
muito tempo, como foi a da França: O publtco lltterario e os gabinetes dão-lhe mm tos descontos.
Um honrado deputado da Bahia menciona a falia
que fez o deputado Manoel Fernandes Thomaz, (que
Deus haja em gloria, (houve grande riso na assembléa e o orador disse, senhores este riso mP- desconcerta depois co ntinuou ) sobre o estado da nação
portugueza, pouco depois de proclamada a nova ordem de co usas no Reino; esse papel só servio de
anniquillar na Europa o poucocrei:lito de Portugal,
E' facil arranjar um quadro semelhante em tom de
satyrico, censurando todas as r epartições da administração publica. Mas isto não é o criterio do. r eal
estado da nação . Aquelle papel, e tudo o mais, só
mostra o cunho da precipitação .
O Sn. VEnGuEmo :- Eu creio que a indicação
deve passar, e que não ha precisão de outra. Pedem-se ao governo informações ; se as não pode
dar mui exactas l:l circumstanciadas, dê as que tiver
ao se u alcance, refira o que souber. Quanto ao argumento de comparação que fez o illustre preopinante entre os estados e os negociantes, não me
parece applicavel ao Brazil.
Eu sei e todos sabem que não são por q,ra g~an
des as su~ forças (nem lambem tão poucas como
llllerem figurar) ; mas como todo o mundo conhece
que é um pJ!iz D.!ISCente, vê-se que as augmenta cada
Qi.9,, e progressivamente as desenvo1ve. -Portanto
ainda que pelo estado da nação se conheça que não
temos grandes cabedaes, não nos fica isso mal, n em
nos desacredita.
O que é certo é que não podemos trabalhar sem
informações e que por isso é preciso que venha o
que puder vir ; e não nos metta susto o saber-se o
que se passa entre nós ; aliás não se poderia trabalhar em estatística, e despresariamos este objecto
que é hoje reconhecido por um dos da mais alta importancia.
O Sn. HENRIQUES DE REZENDE :-Sr. presidente:
Pedi a palavra para fazer uma breve reflexão . O
nobre deputado que fallou hoje em primeiro lugar
sobre esta materia disse que nada podíamos fazer
sem informações do governo ; e outro illustre preopinan te disse que asJJãO devemos pedir, e que até
não convém que se-saibaÕ seu conteúdo; ora som111adas estas duas opiniões acho que o producto é
ümo-nos embora porque se nada podemos fazer
sem informações e não as devemos pedir, que fazemos aqui? Livre-nos Deus que passe semelhante
doutrina! E' dever nosso fazer as necessarias reformas ; e por isso deve o governo mandar as informações que puder.
Bem creio que algumas províncias terão sido ommissa5; e talvez seja uma dellas a junta da fazenda
da minha provincia; mas torne-se a exigir e com
urgencia, porque até julgo que nos será difficultoso
adiantar muito na constituição sem ellas; ao menos
eu assim penso. Voto pois pela indicação para que

se diga novamente ao governo que nos são precisas
as pedidas informações.
.
O Sn. MoNTESUMA :-Sr. presidente: Levanto-me
ara me o ôr ao illustre deputado o-Sr. Lisbôa
que querendo estru1r a urgencia da minha indicação, fallou de algumas nações da Europa, e troux e
o exemplo da Franca onde se desenvolveu mais o
espírito revolucionarío, depois que Necker apres1mtou na assemhléa o relatorio do estado em que se
achava a nação, e se vio qual era a sua divida .
Porém, Sr. presidente, eu já creio que ha uma
differença muito grande entre o estado do Brazil, e
o das nações de que fallou o illustre preopinante.
O Brazil não era nacão, hoje quer constituir-se tal
e'-ãSôutrãSilaçoes'ue quê fallou o iílustre preopi~
nante já estavão constituídas ; ora como hade o
Brazil constituir-se sem saber o esfããô em que se
ac a. ão é possive1 dar um só passo, sem éssas
'jifévias noções; e portanto não se póde argumentar
para aqui com o que se faz na Europa .
Sr. presidente, eu penso precisamente o contrario do illustre preopinante, entendo que devemos ter
franqueza e mostrar á nação em que se emprega o
seu suor, e o seu sangue; e é preciso que os povos
saibão que os seus representantes proCllrão adquirir
todos os conhecimentos necessarios para poderem
remecliar os seus males .
Considero !!!lfilrarpente absurdo dizer-se que devemos esconâer á nacão o seu estado. Deus nos livre que o facamos ! "Se o estado da nacão fõr o do
moribundo sâiba-o a nação desenvolva-se o patriotismo, que faz do homem escravo homem livre, e
busquem-se por sua vontade para evitar o precipício
medidas energicas, ainda que sejão custosas, para
se alcançarem as vantagens que procuramos.
Além clisto, Sr. presidente, todas as rovincias
ainda não se deciclirão a favor da Qa usa · falta Pará,
e Maran!!ão,- e- a emrião crestas províncias aepeniJe
o resu taao dos nossos trabalhos. Procedamos pois
com franqueza, estabeleçamos a nossa liberdade, efacilmeu te se uniráõ a nós as que faltão, para se
formar do todas uma só familia, e adquirir- e a necessaria força moral, sem a qual não conseguiremo
ser verdadeiramente livres. E' por isso que eu insisto para que se mande a indicação : este erá sempre o meu voto.
O Sn:._§ILVA LISBOA :--Com duas duzias de_ palavras sonoras se podem fazer eloquentes falias. Não
éõntestei a conveniencia de saber a assembléa do
estado da nação ; mas a questão é sobre o decoro
do governo, que entendo se desluz com. airiSlancia
da ropost!l feita para cu!Ilprir. já o officio, ~a
e se es eito se lhe exped10 : disse convir esperar
que ~ gov~rrro-:tt. õseu dever. Supponha-se que
elle nao satisfazia ao segundo officio.
Por ventura teria lugar a terceira canonica admoestação ? Supponha-se qul:l lambem esta não tivesse logo resultado. Que recurso restará? A consequencia seria desharmonia entre o corpo legislativo e o poder executivo. Faça-se• embora nova
indicação, para que o governo remetta a conta do
que póde actualmente constar das secretarias de estado sobre o objecto : mas forçai-o a executar 0
impossivel de dar o inteiro estado da nacão é
absurdo.
• '
Por ter dado a hora declarou- se adiada a discussão.
O Sn. PRESIDENTE assignou para a ordem do dia:
1. 0 A 2• discussão do projecto sobre o modo de
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p_assar_ as cartas aos alumnos da academia medicoC!l'urg1ca: 2. 0 Segundas leituras de propostas:
3. 0 Regimento da assembléa.
Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde.-.illanoei
José de Souza França, secretario.

Sessão em t 9 ele Agosto 1le t 823.

PRESIDENCIA

DO

SI\. BISPO CAPELLÀO-MÓR

R eunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
mauhã fez-se a chamada, e acharão-se presentes
'70, falt~ndo com causa participada os Srs. Pereira da
Cunha, Andrada Machado, Gondim, Rib eiro de
Rezende, Andrada e Silva, l\1arianno Cavalcanti e
Carneiro da Cunha.
O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e lida
a acta da antecedente foi approvada.
Passou-se á ordem do dia que era a 2ª discussão
do prnjecto sobre a fórma de passar cartas aos alumnos da academia medico-cirurgica, com as r especti,·as emendas oITerecidas na sessão de 13 do corrente
pelos Srs. Carneiro de Campos, Teixeira Vasco ncellos e Galvão.
«Artigo 1. 0 O director da academia medico-ciruro-ica mandará passar cartas aos alumnos, depois de
feitos os ultimas exames do 5° anno, verificando-se
por elles o complemento do curso academico. »
(Fallárão .sobre a sua doutrina os Srs. Gomide,
Teixeira Vasconcellos e l\fontesuma; mas nada se
entendeu do que escreveu o tachigrapho Possidonio.)
Julgada a ma teria discutida passou-se ao artigo
seguinte :
« Art. 2. 0 Serão passadas e subscriplas as cartas
pelo secretario, ass_ignadas pelo di.rector, e selladas
co m o sello academ1co . )>
(Fallárão os Srs .. Gomide, Galvão, Uont~sun;ia,
Araujo Lima e Henriques de R ezende ; mas o mmtelligi velo mesmo taclugrapho. )
O SR. FERREIRA ARAuJo : - O conhecimento da
economia de ditrerentes academias, em que por mais
de vinte annos tenho tido parte, me obriga alembrar um additamento, que me parece condt1cente ao
melhor desempenho do objecto proposto . .
O artio-o
determina que as cartas sejão assignadas
0
sómente pelo director, e eu quereria que, a exemplo
do que se praticava ~m uma das academi_as, em que
tive a honra de servir, e que mais analogia tem com
a rnedico-cirurgica, fosse lambem necessaria a assignatura dos respecti_v~s lentes. D~a~ são as razões
que me induzem a exigir esta cond1çao.
. A primeira é conservar com esta dep,endencia o
respeito dos lentes,. classe desgraç~da, a ci:ual com
razão se póde appltcar o que da militar disse Voltaire que é m~is honrosa que honrada, e á qual ainda nào chegarao as vantagens concedidas a todas as
outras.
A seo-unda é constituir os mesmos lentes fiscaes
da exec~cão da lei; porquanto, ainda que se deva
presumir" que todos os directores sejão ornados das
luzes e probidade indispensaveis, não seria novo
que se introduzisse_ com o tempo alg~m abuso ~om
esta amplíssima liberdade de autonsar por si só
aquelles de quem ba de depender a saude e . a vi~a
dos cidadãos ; e o mal que se quer extmgu1r, nao
fizesse mais do que tomar nova fórma.

Se os incapazes de progredir na carreira dos estudos não viessem occupar os lugares devidos ao
merecimento, tal vez algum se habilitasse com mingo a
de algum requisito, que não se póde julgar super fluo em materia de tanta importancia; o que jámais
teria lugar se o respectivo lente abonasse com a sua
assignatura os con hecimentos do habilitado. Portanto espero que seja bem recebida a emenda que
offereço .
« Depois da palavra director accre cente-s -e
lentes.-Feneira Ara1Ljo. »-Não foi apoiada.
O Sn . RocHA FnANCO mandou á mesa a emenda
seguinte:
« Accrescente-se-serão pa sadas- gratuitamenle.-Rocha Franco . )> -Foi apoiada.
O 1\. AnAuJO Lili!.\:-( 1ão se entendeu o tachigrapho.) -No fim do seu discurso oITereceu a seguinte
Co

E~IENDA

« Proponho que a commis ão dê o formularias
para as duas cartas que se devem passar aos alumnos, e em nome de quem devem ser passadas.Ara11jo Lima. J>-Foi apoiada.
Julgando-se o artigo discutido, pas ou-se ao seguinte :
« Art. 3.° Com esta carta, e sem dependencia de
outro algum exame, poderá cada alumno exercitar a
praxe medico-cirurgica neste lmperio. »
O SR. LoPES GAllA olTereceu o seguinte
u

ADDITAllIENTO

« Sendo todaíia obrigado a regi trar a dita carta
nas r espectivas camaras onde quizer exercitar a sua
profissão.-0 deputado, Lopes Gama. )> -Foi r egeitado.
O SR. i'IIONTES MA lambem offereceu a seguinte
« EME:.DA

Proponho que se sub tituão ãs palavra do
art. 3°-medico-cirurgica-as soguintes-cirurgica
e medico-cirurgica neste lmperio, na fórma dos
a.rts. 14 e 15 dos estatutos das mesmas academias
datadas de 29 de D~zem~ro de 1815.-0 deputado,
JJ!onteswma. )>-Foi apoiada.
Julgou-se debatido o artigo, e passou-se aos
additamentos do Sr. Galvão otrerecidos na 1 a discussão.
O SR. MoNTESUMA : - (Não se entendeu o tachigrapho.) Depois do discurso mandou á mesa a seguinte emenda ao additamento do Sr. Galvão.
e<

« EMENDA

« Proponho que ao additamento do Sr. Galvão
se supprimão as palav~·as-emquanto ~e fazem estatutos proprios - substituindo-se-lhes- emquanto
outra cousa se não determinar.-0 deputado, illontesuma. )i-Foi apoiada.
O Sa. CARVALHO E MELLO : - (Não se entendeu o
tacbigrapho.) No fim do se u discurso mandou á
mesa a emenda seguinte :
.
e< Peço a suppressiio de todo o additamento.Carvalho e ilfello >i-Foi apoiada.
O SR. MoNTESmr,t pediu novam nte a palavra, e
mandou á mesa as duas seguintes emondas :

?

l '
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(< 1. ª-Proponho que ao 1° § do additamento do
Sr. Galvão se accrescentem as palavras .-Emquanto
á economia dos exames e passar das cartas.
« 2. •-Ao 3. 0 § proponho que se supprima a palavra-Cidade da Bahia- sendo a oração- os governos entre os 1entes das academias nomearáõ para
seus diroctores um que terá, etc .-0 deputado, JJfo'Tlttesuma. »-Forão ambas apoiadas.
O n. GALVÃO offerecou lambem uma emenda
ao art. 2° do se u additamento, nos termos seguinte · :
« EMENDA

« Devohrendo- e para as re pectivas academias o
direito de approvar e facultar licença para curar aos
que tiverem estudado n a academias estrangeira , e
vierem munidos dos competentes diplomas.- Ga!vão . »-Foi apoiada.
Julgou-se a materia discutida, e propoz o Sr.
pre ident :
1. 0 Se a as embléa jul~ava concluída a 2• di ·u_ ão.-V encou- que un .
2.0 e pa ava o projecto á 3".-Yenceu-se trunb m qu e sim.
eguiu - se a 2• parte da ordem do dia, isto é, seg undas leituras de propo tas; e o r. secretario
Co ta Aguiar leu o projecto do r. Carneiro da
Cunha obre o córte do Páo Drazil, offerecidó na
e são do 28Cle u o.
l\Ias como eu illustre autor não e tivesse presente entrou em duvida se deveria discutir-se a urgencia ; e apezar de ustentar o Sr. Araujo Lima
que devia debater-se, r e olveu a a sembléa que fica se adiada por oito dias a discussão da compelencia da materia.
Pa sou- e ao regimento da as embléa, e começou- e pelo arl. 142. que ficára adiado na se são
antecedente, com as emendas dos Srs. Teixeira de
Gouvêa e l\laia.
n. FRAXÇA :-Este artigo precisa ser allerado :
1° porque se falia de commis-õe de fóra como se já
dcllas e tives tratado; quando nem no capitulo da
commi õe uma só palavra s diz a eu re peito :
2° porque é ju to con eHar o que já e pratica obre
a ditas commi ões de fóra . Por estas razõ es offercço a eguinte
<< El!EiSDA
<< A eleição dos membro de todas as commissões
interiore tanto permanentes, como especiae ou
ad hoc erá feita da mesma maneira que a dos
secrctarios . (Art . 140.)
« Os membros da commissões de fóra serão approvados sobre proposta das commissões interiores. O deputado, França. »- Foi apoiada.
(Falltírão os r . Araujo Vianna, Iontesuma e
Costa .\guiar, ma não e entendeu o tachigrapho
ilva.)
Julgando - se a maleria discutida, propóz o Sr.
pre idenlo :
l.• o pa ava o artigo como e lava redigido.Não pas ou.
2. 0 e a emenda do r. França se approvava .Foi approvada em amba as suas partes; ficando
por isso a outra prejudicadas .
cc Art. 143. e Yagar algum membro de commissão, ou se houver longo impedimento, será
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eleito outro pela mesma fórm(que os demais membros. J>
O SR. ANDRADE LmA offereceu a seguinte
<C EMENDA

cc Substitua- se a- será eleito, etc. -supprirá o
immediato em maioria de votos .
<< Paço da assembléa, 19 de A.gosto.-Luiz lgnacio de Andrade Lima. »- Foi apoiada.
O Sn. CosTA IlARnos tambem offereceu a seg uin te
<< EMENDA

o ru'l. 143 onde diz-ou se houver longo impedimento-substitua-se-lhe-por espaço de 10 dias.
-Costu Barros. »- Foi apoiada.
O SR. CosTA AGUIAR : - Estou pelo parecer do
Sr. França, e reprovo a emenda do Sr. Andrade e
Lima; é verdade que a ser admissível pouparíamos
assim muito tempo ; mas não póde ter lugar tanto
por não estarmos todos munidos como pelo motivo
apontado pelo Sr. França; os papeis das eleições
feitas nunca se guardarão porque nunca houve ordem para isso, e portanto não póde saber- se qual
foi o immediato em votos.
Quanto á emenda do Sr. Costa Barros, eu lambem sou de voto que se marque um prazo mas
parece-me mui curto o assignado, e por isso proporei que eja de 15 dias. Eis aqui a minha
<<

<< El!IE:\'DA

« Em lugar do 10 dias lembrados pelo Sr. Costa
Barros sub Lituo 15 dias.- Oosta Aguiar. » - Foi
apoiada .
Julgou- e discutido o artigo, e po to á votação
foi approvado tal qual e tarn redigido, ficando
portanto prejudicadas as emendas.
<< Arl. 144. A escolha das dep utações de que se
falia no capitulo das formalidades, erá feita pelo
pre idente da assembléa. »
O n. TEIXEIRA DE GouvÊA :- Parece-me que este
artigo deve offrer alteração, porque eu não sei
que haja mai deputações do que aquella de que
se falia no capitulo das formalidades, e a fórma
porque está redigido o artigo indica que temos
outras, o que não é assim. Portanto offereço a seguinte
<< EME:SnA

« Proponho que se supprimão a palavras - de
que se falia no capitulo das formalidades.- Teixeira
de Gouvéa. >> - Foi apoiada.
Julgou- e Ili cutida a mataria e o Sr. presidente
propoz :
1. 0 e o artigo pa sava como estarn.- Venceu-se
que não.
2. 0 Se pa sava com a emenda do St~ Teixeira de
Gouvêa. -Venceu-se que sim .
« Art. 145. Haverá na assembléa cominissões permanente e e peciaes para a expedição dos nego cios que nella se tratem. ii-Foi approvado .
« Art. 146. As commissões permanentes são : 1. 4
Da constituição e sua redac;ção ; 2 .• Da legislação
e justiça civil e criminal ; 3.• De commercio, agri- ·
cultura, industria e artes ; 4. ª Da marinha e guerra ;
5.a Da fazenda nacional ; 6.• Da instrucção publica ;

•

SESSÃO EM 19 DE AGOSTO DE 1823

104

"I.• De poderes; 8.• Do ecclesiastico; 9.• Da ~st~
tistica e diplomatica; 10. • Da r edacção do Diar10
da assembléa; 11 .ª Da policia e inspecção da casa
em que são membros natos o presidente e secretarios. »
O SR. CosTA AGUIAR notando que no artigo se
não tinha feito menção de algumas commiss.õ~s
mui n ecessar~as, e que relativamente á da policia
elle estava concebido na supposição de que a mesa
se compunha de dous secretarios, quando agora
tinha quatro, offereceu o seguinte
« ADDITAn!ENTO
« Deve accrescentar- se ao numero das commissões as seguintes - De petições -De saude publica
- De colonisacão, cathechese e civilisação dos índios; e no
do artigo depois da palavra presidente - e os dous primeiros secretarios .- Costa
Aguiar. >> - Foi apoiado.
O SR . CARNEIRO DE CAMPOS: - Quando no principio deste artigo se aponta a commissão de consti tuicão diz-se - e da sua redacção - , o que me
pareêe que deve supprimir-se porque este regimento tambem serve nas legislaturas futuras em
que não ha redaccão de constituição, pois ha de
ficar acabada por esta assembléa constituinte. Para
a suppressão das ditas palavras eu mando á mesa
uma emenda
« Tire-se- e sua redacção.-Carneiro de Carnpos.,,
- Foi apoiada.
O SR. VERGUEIRO: - A commissão é que é indispensavel ainda mesmo nas outras legislaturas
para todos os negocios que disserem respeito á
constituicão, pois por ella se devem exammar;
mas quanto á emenda não tenho duvida em approval-a.
O SR. ARAUJO LmA offereceu tambem a seguinte

fün

2. 0 Se passava a emenda do Sr. Costa Aguiar.Foi approvada.
3. 0 Se passava a do Sr. Carneiro de Campos.Foi approvada.
4. 0 Se passava a do Sr. Araujo Lima.-Foi approvada.
5. 0 Se passava a do Sr. Camara.- Foi approvada.
Depois de algumas observações m que se mostro Li
a necessidade da commissào de politica interna,
resolveu-se pelo que propuzera o Sr. deputado Maia,
que de lia se fizesse menção no artigo .
«Art. 147. Para os casos occurrentes que assim o
exigirem a assembléa nomeará todas as commissões
especiaes que lhe parecerem. »
O Sn. FRANCA: - Julgo necessario um artigo
addicional que â ser approvado deve ter lugar entre
o que está em discussão e o antecedente. Eu o
mando éÍ mesa.
« Artigo addicional ao art. 146.-Além destas
commissões interiores haverão tantas commissões
auxiliares de fóra quantas a assembléa julgar necessarias á requisição das respectivas commissões
interiores.-0 deputado, França. » - Foi apoiada.
Por ser chegada a hora da leitura dos pareceres
declarou o Sr. presidente adiada a discussão ; e o
Sr. J;libeiro de Andrada leu por parte das com missões reunidas de fazenda e commercio o seguinte
" PARECER

« A commissão da fazenda e artes, tomando em
consideracão as represr.ntações da camara da cidade
de S. Paulo e de muitos de seus moradores relativas
ao essecamento da Vargea do Carmo e aterrado da
.Ponte do mesmo nome ; a consulta da mesa do
desembargo do paço sobre tão importante objecto ;
a planta e plano de trabalhos offerecido pelo sargent0=mór engenheiro Moreira, encarregado de taes
<C EnENDA
exames; e os fundos destinados para comeco, con« Proponho. que se crie u_ma commissão d~ re- tinuação e complemento da referida obra ; ·e recodaccão das leis. - Arau10 Lirna. » - Foi apoiada. n~ece ndo por um lado a necessidade de enxugar a
o· SR . CrnARA disse que tambem tinha que pedir dita Vargea, e fazer o aterrado para commodidade
a creacão de uma nova commissão, e que para isso dos viandantes, proveito dos proprietarios daquelfizera â seguinte
les terrenos e salubridade do clima, e por outro lado
<< EMENDA
a insufficiencia e inutilidade dos reparos projectados
por delles se não poderem esperar os resultados
« Requeiro que se accrescente ás commissões que se desejão, é de parecer:
uma .de m~nas e bosques. - O deputado, Cannara. »
« 1. 0 Que se não applique para a mencionada
-Foi apoiada.
obra a contribuicão voluntaria do caminho de
O SR. MAIA pediu igualmente a palavra e offe-_ Santos, vi~er ·esta uma renda não publica,
receu á consideração da assembléa a proposta se- porém part1cula~, qui: não póde ser distrahida do
guinte :
fim p~ra. que foi destmada, sem consentimento dos
_
.
. . _
« Proponho que se ponha á votação se deve contnbumtes;
« 2. º Que por ora se nao sancc10ne a contnbmçao
existir ou extinguir-se a commissão de política interna.- Maia. » (*)
accordada el!l camara por ser um conhecido gra. _
_
.
vame que nao póde ser compensado com a utili. Fize_rao-se algu~as reflexoesJ.. e Julg~ndo-se afinal dade futura daquelles povos;
discutida a matena, prop?z o :::ir. presidente :
« 3. 0 Que se remetta ao governo a memoria e
1. 0 Se passava o artigo como estava. - Não Janta juptas do dito ]\foreira, e se lhe diga que
ªlª de novamente encarregar exames de tanta
passou.
(*) Na acta menciona-se, como offerecida a este art. 146, uma emenda do Sr. Maia que começa-A eleição dos membros, etc.-; mas sendo. ella a ~esma já proposta ao art. 142 na sessão de 18 do corrente, e·
!lão me parecenc"l;o ter a sua doutrma applicação. ao art. 146, entendo .que o Sr. secretario se enganou
3Ulgando-a offerec1da a este por achal-a entre as mais emendas, como devia estar por ter passado da sessão
antecedente para esta, em consequencia de ficar adiado o artigo a que ella pertencia e que se decidiu na
presente sessão, como se póde vêr na pagina 103 columna ia desta sessão.

SESSÃO EM 19 DE AGOSTO DE 1823
entidade á algum hydraulico habil e pratico, e que
com as observações deste tanto sobre os tra?alhos
que se devem fazer, corno sobre a computaç~o das
despezas, informe a as embléa para esta ~ntao deliberar quaes os fundos que se devem destmar para
tão interes ante obra .
« Paço da assembléa, 18 de Agosto de 1823.-:
.Mcvrtirn Francisco Ribeiro de Andmda. - Jose
A7·ouche de 1'oledo Rendon. - Barão de Santo
Amwro.- Jlfanoel Jcicintho Nogueira da Gwma.José de lle::ende Costa.-José Teixeira da Fonseca
Vasconcellos.- João everianno ,Jfaciel da Costa.
- Luiz José de Carvalho e Mello.-João Gomes da
ilveira Mendonca.- Nicoláo Pereira de C011npos
Vergiieiro .- José da ilva Lisboa. » - Foi approvado .
Leu d pois, por parte da commissão de fazenda,
o eguinte
<1 PARECER

10.5.

sibilidade, não possão continuar no exercicio dos
seus empregos:
« Paço da assem biéa, 17 de ' Agosto de 1823.Barão de Santo Amaro.-1lfar tim Francisco Ribeiro de Andrada.-José Arouche de Toledo Rendon.
-Manoel Jacintho Nogueira da Gama.- José de
Rezende Costa. » - Por haver quem fallasse contra
elle, fi cou .adiado.
O mesmo Sr. deputado, por parte da commissão
de instrucçào publica, leu o seguinte
« PROJECTO DE LEI

<e A assembléa geral constituinte e legislativa do
Brasil decreta
cc 1. 0 Haveráõ duas universidades, uma na cidade
e S. Paulo e ou tra 11a de Olinda; nas quaes se
ensínaráõ todas as sciencias e bellas letras.
« 2. 0 Estatutos proprios regularáõ o numero e
ordenados dos professores, a ordem e arranjamento
do estudos .
'' Francisco Duarte unes, fi el pagador do the"3. 0 Em tempo competente se designaráõosfundos
ouro publico, pediu ao goremo a sua apo enta- preci os a ambos o e tabelecimentos.
doria com o mesmo ordenado que vence de 8008000,
« 4. 0 Entretanto harnrá desde já um curso jurídico
outrosim providencia para poder pagar a divida na cidade de . Paulo para o qual o governo convode 6:800$000 que contrahiu para preencher o al- êãrá mestres idoneos, os '{llaes se governaráõ proricance de igual quantia em que achou o seu cofre _oriamenle pelos e tatuto da universidade de
em um dos balanços semestrae do me mo the ouro. Coimbra, com aquell
[erações e mudanças que
O governo mandou con ultar obre e te negocio e es,- em mesa pre idida pelo \"ice-Reitor, julgarem
o con elho da fazenda que feitas a diligencia adequada á- circumstancias e !uses do eculo.
preliminare do estylo dividiu o pedido do suppli« 5. 0 • 1\1. o Imperador escolherá d'entre os mescante em duas parte .
tres um para servir interinamente de Vice-Reitor.
« Quanto á primeira, isto é, da aposentadoria, Paço da a sembléa, 19 de Agosto de 1823. r conheceu o conselho que não havia lei que de- jj/ artim Francisco Ribeiro d'Andrada. - Antonio
terminasse aposentadorias aos officíaes do thesouro; Rodrigues 1·elloso d'Oliveira. - Belchior Pinheiro
mas uniformemente entendeu que o supplicante a d'Oliveira. - Antonio Gonçahes Gomide. - .llanoet
merecia, porque um funccionario que erviu a Jacinlho Nogueira da Gama.»
nação pelo longo e paço de ~ai d~ c.i~coenta annos
Foi requerida a urgencia, e vencida unanimemente
com probidade, achando- e 1mpo s1b1litado pela ua em di cu_ ão; e fazendo-se logo a 2.ª leitura
avançada idade de mai de oitenta e cinco anno venceu- e tambem que era objecto de deliberacão, ~
para continuar no exercício do seu emprego, e - mandou-se imprimir para er debatido.
•
tava nas círcumstancías de er atlendido como
Entrou novamente em discus ão a indicacão do
pedia. E passando á outra parte ~o.pedido do sup.- Sr. Montesuma, debatida e adiada na ses. ão ántec
plicante, o conselho propoz o arbllr10 de ficar apph- dente, para se pedirem ao governo informacõos
cada para o pagamen10 daquella divida, metade do sobre o estado do Imperio.
•
ordenado do supplicante e o 680$000 que para
R.
CARVALDO
E Ml:tto: - (.\'ão e entendeu o
O
quebra ou falha recebo anpualm~nt~ o lhe ou- tachigrapho Silva.)
r iro-mór do the ouro, que e o pnmetro re ponO SR. Co TA BARRO : -Os no_sos honrados colavel por taes falha , e que abonou a divida do
legas que são ministros de e lado já têm dado as
upplicante.
« este arbítrio não convierão dous conselhei- rasões da falta das informações pedidas; e portanto
ros, por ser negocio entre parliculare , e recom- creio que devendo nós mostrar aos povos que
mendarão o deferimento da supplica. O governo nos não esquecemo deste importante objecto
resolveu a consulta, dizendo que o supplicante justo é que façamos o possível para que o gorern~
devia recorrer a e ta as embléa. Assim o faz o não descance sobre i to como fez o passado, que
upplicanle no requerimento junto, que foi remet- sómente se occupou do que lhe pareceu necessario a
seus fin ; ma es e mal já pas_ou, e cuidemo do
tido á commis ão de fazenda.
" A commissão tendo examinado a razões em presente.
<IUe é fundado o requerimento do supplicante e que
·ós não temos noções algumas dos differentes
se achão desenvolvidas no parecer do conselho da ramos de administração publica, nem sabemo -0
fazenda dado na consulta janta; é de parecer que quer qual é a nossa tropa de l •e 2• linha; e desde
o requerimento do supplicante é indeferivel, porque que se pedirão informaçõe gerae sobre o estado
Jlão é fundado em lei.
actual da nação já havia t~mpo de no mandarem
« Entende porém a commis_ão, que a apo enta- alguma cousa, nsto que não é po.sivel dar conta
doria que o supplicante pede, pela circumstancia exacta de tudo. Ora dizer isto ao governo não é
ae que se acha revestida, póde fazer objecto de uma certamente offende-lo, e como o julgo necessario
deliberacão de ta as_embléa, ainda antes de dar as voto que e lhe diga.
providencia geraes para que o empregados puO R. ALE:'iCAR : - A indicação que se fez em
blicos que bem servem á nação não marrão de Maio, e que por a ;;im dizer se repete agora, eriae
fome, quando por idade avançada ou outra impos- informações do e,tado do Imperio em geral, com-
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prehendidas todas as repartições, mas tem-se aqui
demonstrado que não é possivel satisfazer o governo
_ao que delle se exigio, porque não tem os dados
necessarios para apresentar um trabalho exacto e
circumslanciado ; e ao mesmo tempo conbece~se
·que nos são indispensaveis algumas noções; diga-se
pois ao governo que nos dê o que poder; e como
para isso julgo que não serve a indicação que se
está debatendo, porque se refere inteiramente á do
Sr. Barão de Santo Amaro, oíl'ereço uma emeuda
indicando o que se deve agora pedir.
cc EMENDA

mesma preteução, e resolvida em 17 de Julho do anuo
passado. O que V. Ex. levará ao conhecimento de
S. M. I~nperial. - Deus guarde a V. Ex. Paço da
assemblea, em 18 de Agosto de 1823.-José Rica9·do
da Costa Agu,iwr de Andra,da.
PARA ft!ANOEL JAC!NTHO NOGUEIRA DA GAMA
. Illm. e. Exi;n. Sr. -A a~semb léa geral constiturnte o legr lat1va do_lf!lpeno do Brazil approvando
º· parecer da comm1 ao de fazenda sobre o roquenm ento do Sebastião Teixeira Leitão o outro
negociantes de molhados do arraial do' Itabira na
pro_vincia de Minas-Geraes, que podein a supprossão
d_o imposto por lles pago, á mais de 20 annos a
t1tufode ~b sidio vuluntario, para a reedificação' do
palar:10 de 1.o~sA Senhora d' Ajuda, em Portugal:
manda par_l1~1par ao governo que precisa, que,
pela repart1çao do_ thesom:o s_e exijão da junta da
fazenda da sobred1ta provrnc1a as necessarias informaçõ_es sobre.ª· e p eci~lidad e, ou generalidade do
refe1:1do subs1d10, sua 1mportancia annual, e actual
ªP!Jhc:a ção, e que lhe sejão r mettidas afim do poder
deliberar ~obre es ta matnria. O que V. Ex. levará
ao con~ecrmento do . !\~. Imperial. Deus guarde
a V; Ex. Paço da assemblea, 18de Agosto de 1823.Jose Ricardo da Costa Aguiar de Andrada..

cc Que o governo nos informe aquillo que fôr
possivel, visto o imperfeito conhecimento que o
mesmo governo deve ainda ter do estado em geral
do lmperio. Alencar. i> - Foi apoiada.
O SR. CARl'iEIRO DE C.rnPos: -Já se tem aqui
expendido as razões que impossibililão o governo
de dar por ora as informações exigidas pela indicacão do Sr. Barão de Santo Amaro, e lembradas
de.novo pelo Sr. l\fontesuma; agora vejo que se
pretende pela proposta do Sr. Alencar que o governo, visto que está demonstrado que as não póde dal'
exactas as dê como poder.
Eu direi francamente, Sr. presidente, que noções
imperfeitas de nada podem servir nesta assembi éa;
creio que ni~o se ha de trabalhar sobre bases fa UiSessão em 2.2 de Agosto de t 823
veis, porque os resultados de taes trabalhos não
podem ser seguros.
PRESIDEi'iC!A DO SR . BISPO CAPELLÃO-MÓR
As ordens para se obterem as informações preciRo~nidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
sas ja se expedirão, e quando o governo as tiver
satisfará como deve ao requerido por esta assem - manha fez-se a chamadil;, ~ acharão-se presentes 66,
bléa; o que se quer exigir agora só póde servir para faltando com causa part1c1pada os Sr . Pereira da
a precipitar em erros, quando pelo contrario nada Cunha, A ndrada Machado, Pinheiro de Oliveira
deve sabir dês te augusto recinto que não seja madu- Andrada e Silva, e Ribeiro de Audrada e sem ell~
ramente considerado, e solidamente estabelecido. os Srs. Muniz Tav~ros, Carneiro de Carn'pos, ArouOpponho-me portanto ao que propôz o nobre che llendon, Rodngues da Costa, Araujo Lima, e
preopinante, e voto que se espere por infol'mações Costa Barros.
exactas.
O Sn. P~ESIDENTE declarou aberta a sessão, e lida
Por ter dado a hora ficou de novo adiada a a acta do dia 19 (porque as sessões dos dias 20 e 21
tinhão sido secreta ) foi approvada .
-discussão.
O SR. PRESIDENTE assignou para a ordem do
O. SR. SE_c~TAIUO CosTA AGUIAR leu o seguinte
dia : 1. 0 Sessão secreta : 2.0 O projecto da pro- offic10 do mm1stro dos negocios do Imperio :
clamacão da assembléa aos Brasileiros: 3. 0 A
cc lllm. o Exm. Sr. -Havendo a mesa do dezemproposta da mesa sobre varios empregados, adiada bargo do paço. c~,nsultado . sobre os requeri0
na sessão de 12 de Agosto: 4. Regimento da assem- mentos de Antomo lavares Correa, D. Joaquina,
bléa.
D. Anaa, e D. Joaana Marques de Lima o Manoel
Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde. - llfa- Marques de Sousa, Felippe Antonio do' Amaral e
Manoel Aíl'onso Vellado, qu.e _pedem dispensas' de
11oel José de Sousa França, secretario.
lapso ~e tempo P-ª.@ med1çao e confirmacão de
_:;~smanas; e nao se Julgando agora o governá autonsado para conceder as sobreditas dispensas, posto
que_ estas e outras semelhantes sempre se conceRESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA
d~rao por tan~a pela secretaria de estado dos negoPARA JOSÉ JOAQUIII! CARNEIRO DE CAil!POS
cios do lmper10: S. 1\1. o Imperador me ordena
que remetta a V. Ex . para serem presentes na
lllrn. e Exm. Sr.-A assembléa geral consti- augusta .assembléa geral constituinte e Iogislativa,
tuinte e legislativa do Imperio do Brazil, appro- as men~1onadas consultas, afim de resolver sobre.
vando o parecer da commissão de fazenda sobre o este obJecto o que entender conveniente. -Deus
requerimento de D. Henriqueta Emitia Moreira de guarde a V. Ex. Palacio do llio de Janeiro em 19
Figueiredo, e D. Manoela Adelaide Moreira, filhas de Agosto de 1_823. - José Joaquim Ca;.neiro de
do fallecido Conselheiro Manoel Moreira de Figuei- Campos. Sr. Jose H.1cardo da Costa Aguiar de Anredo que pedirão os meios ordenados com que fôra dra_da. » - Foi remettido á commissão de Iegisaposentado o dito seu pai em remuneracão de seus laçao.
serviços : manda participar ao governo· que para _ cc Illni. e Exm. Sr. -Ein cumprimento da resoludeli~erar sobre este o):>jecto precisa que_ lhe seja re- çao da assembléa geral constituinte e leaislativa
mettrda a consulta da Junta de commerc10 relativa á que V. Ex. me participou em officio de 1l' do cor:
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rente mez, para que lhe fossem remettidos os
requerimentos e documeptos pertencentes ao chefe
de esquadra Antonio .J ~aquim dos R~is Portugal, q.ue
existissem na repartiçao dos nego01os do lmpeno,
afim de poder com as convenien_tes noções deliberar
0 que fõr justo sobre a pensao que req u e~e u o
sobredito chefe de esquadra em remuneraçao de
seus serviços: de ordem de S. M. o Imperador
remetto a V. Ex. os mencionados requenmentos
e mais papeis r !ativos ao supplicante. para que
v. Ex. se digne leva-los ao co nllec1mento da
mesma au"usta assembléa. - Deus guarde a V. Ex.
Palaciodo Rio de Janeiro, em 19deAgosto d~ lf?Z3.José Joaquim Carneiro de Campos. S~. Jose Ri.card~
da Costa Aguiar d' Andrada. » - Foi remettido a
commissão de fazenda.
Leu mais outro officio do ministro dos negocios da
justica concebido nos termos seguintes:
<< Íllm.
Exm. Sr.-Porordem de S. M. o Imperador participo a V. Ex. em :espost,a do ~eu
officio de 16 do corente, que J!ll!.O Jose ~Jar~rns
Pampl ona Cõrte Real é um dos passageiros da
Escuna Catharina aprehendida e sequestrada no
porto de Santo em Dezembro do anno passado :
sendo a co nta desta aprehenção e seques~ro, e os
papeis achados á tripulação e passag~1:1'º~ qu~
ficarão presos na fortaleza d~ Barra, dir.ig1dos a
secretaria de estado dos negocios do Iro.peno, aon~e
estiYerão demorados até 29 de Ab.nl. este dia
expedio-me o ministro e s~cretario ~e esta~o
daquella repartição uma port~iacom os.d1.tos papeis,
para que sendo por mim dirigidos ao JUtz. de fóra
de Santo , procedesse este na forma da lei, dando
livramento aos prezos.
cc E porque no exame que fiz achasse a falta do
pas aporte, e inventario da esc~na, e d'um requerimento com tres certificados feito pelo mestre em
Pernambuco, ped~ e~te doc.umei:itos ã 111:esma repartição, e não ex1stmdo alli, forao-me ultimamente
remettidos pela da fazenda com portana de 2 de
Junho; expedindo eu então a competente ordem ao
juiz de fóra em 10 do mesmo mez.
cc Depois de expedida esta orqe~, chegou uma
informação do governo da provrnci~ de . Paulo
sobre um requerim nlo do sobred1to Pamplona,
em que pedia ser transferido para esta cõrte, ~ara
aqui se JUSLiílcar, mas não podeJ'!dO ser defe~i~_o ,
por terem sido enviados os papeis que lhe dlSla~
respeito, expedi em 1 de Julho segunda ordem_ a
aquelle magistrado, para que desse prompta execuçao
ã de 10 de Junho, remettendo os autos e a senle1!ça
que proferisse, á secretaria de estado dos negocios
da justiça.
.
.
« Elle não deu muda conta uo cumprlillento d~s
referidas ordens, nem eu posso dar a V.. Ex. mais
_ampla informação, para chegar ao ~o~ecimento da
assembléa geral constituinte e leg1sla.t1va dest~ Imperio.- Deus guarde a V. Ex . Palac10 do Rw de
Janeiro, em 20 de Agosto de 1823 - Caeta:no Pinto
de .lll iranda .lllontenegro. - Sr. José Ricardo da
.Costa Á"uiar de Andrada. » -Foi remettido á commissão de legislação.
Deu finalmente conta de duas felicitações, uma da
camara da Villa de orocaba, e outra da camara ~a
Villa de Cantagallo, dirigidas á assembléa. -Forao
recebidas com particular agrado.
Passou-se ã ord m do dia, e entrou em discussão
o ro·ecto de proclamação da assembléa aos brazileiros:- ja-se a sessão de 11 do corrente) .
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O Sn. FRANÇA: - Sr. presidente: E' necessario
que a asse.mbléa. tenha e'? consideração, que _é
objecto mmto seno a matena de uma proclamaçao
feita aos povos pelos seus representantes. A verdade
IIljiS que a força das expressões é que ahi deve
persuadir.
Circumspecta deve ser a marcha do discurso, para
que não avancemos talvez as nossas conjecturas por
verdades de facto averiguadas. Ora contra este
Canon parece-me que pecca o seguinte contexto da
proclamação ·- Convencido então o Sr. D. João VI
de que devia cunnprir-se &c. - l'i ós de certo não
sabemos, nem podemos dar por averiguados a~s
nossos constituintes os motivos que fizerão partir
o Sr. D. João VI para-Portugal, deixando como
aeixou tão extemporaneamente o Brazil : e de
mais, fossem qua~s fosse_m esses J?Otivos que O lá
levarão, pouco importao ao discurso da nossa
proclamação para se nella animar de bom C?nceito
entre os povos a causa da nossa lndependencia, e o
affinco eenthusiasmo, com que a cumpre defender ... .. .
Por outra parte aqui vejo uma expressão, que me
parece pouco decorosa na boca dos representantes
da nacão brasileira: e póde ser até prejudicial á
consideração politica, em que é necessario que os
povos tenhão ~ nova fórma, de governo que.tem.os
abracado: consideração que e o nervo da obedienc1a,
e da forca moral que mantém a ordem na s sociedades; e vem a ser : - Porque a demagogia das côrtes
portuguezas. - ão me parece politico, nem decente
usarmos de taes epithetos odiosos contra autoridades constituídas pela vontade e poder da nação;
pois que facilmente lambem p~ssã?, no conceito do
vulgo, das pessoas a quem se impoe, aos empregos
que os não merecem; e li.e crer é, que se assim
damos o exemplo de menospreço á representação
nacional, nelle viremos á incorrer d' aqui a pouco. ' !J.
Os erros, ou já a má vontade, com que obrarão as
Q r esôe Portugal á nosso respeito, tiverão a sua
boa e competente resposta no facto com que, separando::nos da sua representação, deixamos para
sempTe a communidade política que mantinhamos
com o mesmo Portugal.
A nação portugueza pois que se resinta embora
por muito tempo da má politica dos seus representantes nacionaes pela perda que ella lhe causou ;
assim como se resente arnda lambem de outros
erros do seu antigo governo, que de certo nos não
foi mais favoravel, nem melhor do que o das suas
ultimas cõrtes : mas quanto á nós, respeitemos
sempre, que assim cumpre, as autoridades eminentes constituídas pelos povos como depositarios do
seu poder ; estejão ellas nas mãos de quem estiverem. Com dignidade e sangue frio, e não pelo lado do
odio contràãs Côrtes de Portugal, é que nos convém
tratarmos com os nos os constituintes a questão
po 'tica da nossa !ndependenci~, que já d'além \
muito bons e sobejos titulos de Justiça trnha, para
/
se ella proclamar, como foi proclamada ; ainda ?..,,Lt, 6t ,J(-t e
mesmo quando mui generoso fôra ~omno sco esse
congresso portuguez; ?Ujas deliberaçõ~s inju~tas a
respeito do nosso contmente nada mais fizerao no
meu conceito do que aggravar a influencia das
causas permanentes, e accelerar. o m_ovimento :progressivo, com que este bello paiz, digno de melnor
sõrte, tendia á sua emancipacão já d'além marcada
pelo dedo mestre da natureza ; qué ao~ olhos de
todo o mundo justificava, e proclamava o nosso
actual engrandecimento em todas as fontes de opulencia nacional, que abunâantes regurgitarão sem-
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pre contra os systematicos o positivos es~orvos, com
que procurarão de as vedar, e ·encobrIT os maus
genios da politica machiavelica da antiga mêtropole.
- Conclúo portanto que examinemos de espaç_o o
contexto da proclamação áfim de que com estãs e
outras observações, que aos Srs. deputados occorrerão, se evite a justa censura, em que aliás possa
ella incorrer no juizo dos prudentes.
O SR . CosrA AGUirn: - Sr. presidente : e voltar á commissão sem primeiro se estab elecerem
bases torna ella a apresentar outra proclamação e
succederá o que está agora succedendo; portanto
volte á commissão, como assento que deve voltar,
mas tome a assembléa em consideracão o marcar
as bases para se poder trabalhar ; de· outro modo
vai para a commissão ; o que vier pode não a gradar; e não sahimos do embaraço em que nos achamos .
O SR. FRANÇA: - Eu entendo que para não perdermos mais tempo será conveniente que V. Ex.
convid e os illustres membros desta assembléa a
fazer em papel separado os seus reparos ou emendas, para que, havendo sobre isso votação, vá tudo
á illustre commissão que refundirá a proclamação e
a mandará novamente a esta assembléa. Segundo
esta minha opinião, proponho o adiamento na forma seguinte :
" Requeiro que os Srs. deputados que tiverem a
fazer r eparos ou emendas suppressivas, additivas,
ou explicativas, salva a redacção, as fa ção e mandem
á mesa por escripto até o dia segunda-feira, para
o que, fica adiada a discussão.-0 deputado França. »
- Foi apoiado.
O SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE: - Sr. presidente: este projecto póde dividir-se em du as partes;
a 1• é uma narração dos successos que ti verão
lugar e que todo o mundo já sabe, e portanto
inteiramente superflua; eu supprimiria por isso os
13 primeiros paragraphos, e principial.'ia a proclamação no paragrapho 14, que fórma até o fim a 2•
parte.
O SR. l\lo 'TESUMA: - O que queremos por ora
saber é se entra em discussão.
·
O SR. ALMErnA E ALBUQERQUE : - A seu tempo
o saberá; digo pois que se supprima a 1° prute, e
que entre a 2• em discussão porque a l •, co mo já
disse, não sendo mais que uma narração historica é
escusada, porque nada vem pru·a o caso. Eu mandarei á mesa uma emenda para este fim .
O SR. FRANÇA : - Deve haver algum espaco para
que se possa examinar o projecto, e faz er as emendas que se julgarem convenientes.
O SR . CARNEIRO DA CUNHA: - Eu desejaria que
isto se decidisse hoje com os reparos que se offerecerem ; o que eu 'tinha a fazer era sobre a l • parte,
mas como o Sr. Albuquerque já fallou della refirome ao que elJe disse; quanto á 2• se a assembléa
deliberar que se discuta direi os meus sentimentos.
O SR . FRANÇA: - Depois de apresentadas as
emendas a assembléa tomará em consideração se
devem ir á commissão, ou se logo se passará a
votar e decidir á vista do que se offerecer.

e teremos portanto na sognnda-feira uma papellada immensa, que n em o Sr. Secretario poderá ler
para se tomar em consideração pola assemblcia.
Acho por isso mais conveniente que a assembléa
decida que feitas as emendas e approvadas vão á
commissão para que novamente redija a proclamação por ellas, que já lhe pódem ser vir do bases para
trabalhar. Do contrario se seguirá termos aqui um
sem numero de emendas, sem se sab er como so ha de
sahir de semelhante labyrinto, até porqLte m o persuado que quasi nenhuma emenda vinl sem er
motivada, e por isso ningu em se entenderá aqui
com tanto pap el.
O Sn . RODRIGUES DE CARVALHO :-Sr. presidente:
creio poder dizer, sem que pretenda offonder o nobre
autor deste papel, que elle não é uma verdadeira proclamação. A. parte his lorica é inteiramente desneçessaria, como muito bem disse o r. Albuquerque ;
nós não queremos contar agora á na ção o qu e se
tem passado e ella sabe, portanto es ta l • parte
julgo que não haverá duvida que seja supprimida,
e só nos fi ca para disc ussão o que vai do § 14 a té o
fim, gue realm~nle é o que parece proclamação .
. VeJamos pois se nesta parte ha doutrin a qu e se
Julgue dever ser m odifi cada ou mudada, e fe itas as
nossas emendas vá de novo á co mmissão , porque os
seus. illuslres membros tem luzes do so bejo para
dep01s a fazer sobre as bases qu e d' aqui se lhe r emettem.
De outra fórma além da immensidade das emendas. qu e. se ofl"er.ecerião? suscitavão-se duvidas que
~ ena mui to ~1ffi c1l decidi!', e nos levarião um tem po
1mmenso. TITada a l • parte, o que resta não é
muito ; e de m ais isto vai ser lido por toda a nação ,
é um papel da maior importancia, e merece qu e
tenhamos com elle o preciso trabalh o para que saia
digno desta assembléa.

. O SR. HE:>RIQUES DE IlEZEND E: - Voto, r. presidente, pela suppressão desta proclamação , e duas
são as razõ es que para isso allego : 1. 0 Ha tres mezes que ~e julgou necessaria esta proclamação, e que
a comm1ssão foi encanegada de a redigir, e nunca
'.1 apresentou s_en~~ agora, que vai apparecer o proJecto da constitmçao qu e quanto a mim é a verda~eira proclamação que os povos qu erem ; o mais
Já agora de nenhum bem lhes servo, porque elles
qu e r~ m cousas e não pala vras . Era naquelle tempo
preciso fallar aos povos, mas como passárão sem
ella estes mezes, não sei o que vem agora faz er esta
procl'.lmação 1. 2. º Esle papel contém duas parles;
a 1ª e um~, b1~ha de sete cabeças; é uma narração
d~ col!-sas Ja ditas em outra occasião; impossível de
discutlf-se pela sua complicação, e inadmissivel:
a 2•; ql!- e se po~eria c?amar proclamação, está em um
estylo 1mpropr10, sena sempre necessario faz er outra
e~ estylo com_petente. Port8:nto voto qu e se suppnma; e para isso fiz a segumte
« EMENDA

cc Proponho a suppressão desta proclamação. -

Hervriques de Rezende. » - Foi apoiada.

O SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE: - Não posso
approv:ar esta emenda de suppressão total; ainda ha
dous dias se assentou que era necessaria a proclamação, e por isso se mandou imprimir, e não sei
o SR. l\loNTESID!A: - Eu assento que todas as como se assenta agora que não é precisa . A parte
emendas poderáõ talvez encher um c~rtorio, porque historica como já disse, é superflua, mas a outra é
além de muitas hão de ser extensamente motivadas; necessaria ; e portanto não tem lugar o votar pela
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Convém fazer-se esta declaração para que não
supprcssão . Eu mando á mesa a emenda que indipasse esta falsidad e visLo que a proclamação está
quei, concebida nos termos seguintes :
impressa. Supprima-se pois, como já disse, toda a
parte historica porque não ha necessidade della ; o
« EMENDA
que temos a proclamar é o estado aclual, e o que
« Proponho que se supprimão os 13 primeiros§§, vamos a fazer seg undo as nossas intenções para que
e que principie a discussão no § 14 qu.e começa o povo saiba o que tem a esperar de nós; emquanto/
- Brasileiros ate. - Albuquerque.» - Fot apoiada. a factos passados o povo os sabe porque lodos são
O Sn. HENRIQUES DE R.EzENDE: -O nobre depu- publicas ; apenas se algum houvesse que precisasse
ta do está enganado. Esta proclamação julgo u-se illustração eu conviria que se introdusisse, mas no
neccssaria ha tres mezcs, e a sua apresentação é que estylo proprio de proclamacão, e não neste. '
Agora o que me parece é que deve remeLLer-se á
se fez ha poucos dias, e por isso se mandou imprimir para se discuti r; portanto cu estou discutindo, commissão, isto é, não á uma especial como aqui
se lembrou, mas á mesma; qualquer dos seus meme voto pela uppressão .
Torno a dizer; 11aquelle tempo entendeu a a sem- bros dando-lhe es tas bases é muito capaz de a fazer;
bléa que era preciso fallar aos povos, expor-lhe os e portanto nPnhum a necessidade ha de urna nova
sentim entos de que estava possuída, e quanto estava commissão para este trabalho.
disposta a procurar-lhes o maior bem possível; mas
O Sn. CARNEIRO DA CmrnA :- No mesmo paracomo nunca se fez, e agora vai apparecer o proj ecto grapbo que notou o illustre preopinante vejo uma
da consti tuição, ell c será para os povos a melhor expressão que nos é assaz injuriosa, quando diz que
proclamação. E' por isso que pedi e ainda peço a a gente superficial foi a que jurou a constituição.
ã era ossivel consentirmos que isto passasse. ·
suppressão della.
O Sn. GOMIDE: - Eu julgo preciso continuar
O Sn. GoMIDE: - Convenho de boa mente que
com o trabalho da proclamação, porque o seu fim é volte á mesma commissão e neste sentido se de ve
dirigir a opinião publica e firmar a confian ça dos tomar a minha emenda.
povos ; deve porém tomar-se por base o presente, e
O Sn. FRANÇA .-~ ãu me admira que isto assim
não o pas ado que de nada sen ·e para o fim pro- succedesse, porq ue os membros da commissão não
posto, e apresentar- e a perspectiva de um futuro tinhão dados para trabalhar, deixou-se tudo á sua
vantajoso. E te trabalho deve encarregar-se a uma discri ção; mas agora pelas emendas conhece-se a
commissão ad hoc, que seguindo estas ideias póde opinião da assembiéa; e portanto tirada a parte hisdesempenha-lo com proveito. Por estes princípios torica deve adiar- e a outra, corno já propuz, até
fiz a seguinte
que se apresentem as emendas e se discutão.
« EllE:'iDA
O Sn. CARXEIRO DA Cm11u :-Eu pedi a palavra
para dizer o mesmo, por isso não fallo.
« Volte á commissão para ser de novo redigida
O Sn. ÁLENCAR:-Quatro mezes se gastarão para
a proclamação, tomando por base a aclualidad e dos
parec~te proj!)cto ae proclamação; auora em
trabalhos desta augn La assembléa, a esperança
eventual destes trabalhos. - Gomide. " - Foi d1 cu i- o, é natural ga temos outros quatro e..!!..e-tês quinze dias sãhe o projecto de constituição; -e
apoiada.
esta proclámaçao é só para dizer aos porns qual é
O 1t. VEnGUEmo: - O honrado membro que a nossa intenção e qual é a linha de conducta qu
propoz a suppressão geral enganou-se quando dis e temos a seguir, isso já lh'o vamo mGstrac
que por e ter decidido que entras' e o projecto em no projecto de con tituição. e ella fo se apre endisc ussão, agora se podia regeitar ; este argumento tada logo no principio da no a reunião, muüo
a meu ver, não tem lugar, pois o que se decidiu foi bem; mas depois de quatro mezes acho mui lo desque se proclamas o; e portanto póde im ser re- nece sario. Precisa era ella quando foi proposta,
gcitada a proclamação, mas fica em pé a deliberar.ão mas hoje não .ei para que sirva, estando a sahir o
da assombléa, e por isso regeitada esta é neces.a.ria projecto de constituição.
outra.
O Sn. CAnARA :-0 primeiro que e lembrou de
Não tem pois lugar a suppressão, porque não tem proclamacão
foi o Sr. !\faia, que apresentou para
lugar o deixar de proclamar. Ouvi lambem dizer ella uns apontamentos e a assembléa determinou
que proclamações não valem nada, como já fàra no fim de Maio que se mandassem á commissão .
observado ~ resp ~i to das proclamações de Portugal ; Então os se us membros não quizerão desprezar as
mas eu creLO que 1ssq succede quando alias são con- idéas
dadas para bas'3s e servindo-se da sua materia
trarias á opinião publica ; pois quando vão acom paa 1° e a 2• proclamação, porque esta já
nhadas com ella, servem de muito, illuitrão os appareceu
povos, e os encaminbão ao verdadeiro fim. Entendo é a 3• que tem ido á bigorna pelo mesmo autor.
A commíssão assentou ª l?ora que estavão preenportanto que se deve proclamar, como já es tá decidido, mas em sentido sempre conforme á opinião chidos os fins e a assemblea julgará o que quizer;
mas dêm-lhe as voltas que lho derem , com emenpublica.
Quanto á emenda proposta sobre a suppressão da das ha de haver sem pre que emendar' uma proclaparte historica, eu convenho nella, até porque vejo mação deve ser escripta pelo cstylo de um só hologo no 2° paragrapho um facto que não é v rda- mem; a assembléa tem mnita g nte capaz, póde nodeiro, e vem a ser que o Brasil adherio á consliLui- mear o Sr. Albuquerque, o r. Gomide, ou outros
çaoãe Portugal por emissarios mandados de lá, e quaesquer para que fação 3 ou 4 proclamações e
õ ag_ui_ espalhados; e~e faclo não é verda.deiro, destas escolher a que melhor lhe parecer.
nem ba documentos que o urovem; o ras1l não
O n. COSTA AG UIAR :- Sr. presirlenle, eu fali o
a erio a Portugal por causa desses aven ur fros ; sempre com a franqueza que é propria do meu caa eriO porque amava a sua liberdade ; e não foi racter, eu não fiz nem cooperei para esta proclap~olicitaçõ es de Portugal.
mnção; não é obra minha, nem o podia ser porque
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tenho estado etrectivamente occupado na mesa
como secretario; foi incumbida a um dos membros
da commissão o Sr. Pereira da Cunha, que tem sido
assás increpado e que por não estar aqui nada póde
dizer em sua defeza.
O Sr. Alencar inda agora disse que bavião quatro rnezes que se tinha encarregado á commissão
esta proclamação e outros Srs. fallarão em tres;
mas não são quatro nem tres mezes. Logo
depois da inslallação da assembléa apresentou
o Sr. Maia os seus apontamentos, para ba es
da proclamacão; eu lenho boa memoria, não me
esqueço das êousas com fac.ilidade, 10~1.b:o-me bem
que na sessão de 28 de l\1~10, á requ1s1çao do honrado membro o Sr. Rodrigues de Carrnlho, s fez
a 2• leitura dos apontamentos do Sr. ~laia e forão
então para a commissão; e portanto não ha quatro
mezes como se affirmou, nem tres.
Agora quanto ao contexto da proclamação, digo
que tendo sido remeUidos aquelles pap.eis á com missão, julgou-se. que por alies se d~via fo1;mar a
proclamação e assim o fez o Sr. Pereira da Cunha,
encarregado deste trabalho . E' íerdade que ainda
esta mesma que se apresentou não era do agrado
da commissão, mas o tempo instava e a sentou-se
de a offerecer assim á assembléa . estes termos se
volta á commissão sem que haja uma base formal
para sobre ella se trabalhar, seguindo estes ou
aquelles principios, nada se faz.
Quanto á mim já declarei que não entro no neaocio porque lenho outras cousas a fazer; porém ou
~á á mesma commissão ou á outra especial, ou á
quem parecer, sempre são precisas bases para a redaccão; aliás nada se faz.
o· SR . Â.LE 'CAR :-0 Sr. Costa Aguiar pareceu
querer justificar o Sr . Pereira da Cunha, como se
o que eu fallei o atacasse, quando certamente a isso
me não dirígi: dou esta satisfação porqu~ eu lenho
muito cuidado quando fallo e não pretendo atacar
pessoa alguma.
Eu não disse que havia quatro mezes que se tratava de uma proclamacão, disse que havia perto de
quatro mezes que estavamos reunidos e que se tratou logo nos primeiros dias de _proclam.ar; ora, ningnem duvidará que a assemblea est.á rnstallada ha
quatro mezes e tambem que logo se tratou de proclamar, e por isso disse que se nós só em apresenlar
o projecto gastavamos quatro mezes, gastanamos
outros quatro na discussão, mas com isto, torno a
dizer, nem quiz atacar a commissão em gera~, nem
aluum dos seus illustres membros em particular.
E~ nunca tenho taes idéas.
O SR . CosTA AGUIAR :-Nem eu tão pouco digo
que o Sr. Alencar atacasse; fallei a respeito dos tres
ou quatro mezes para mostrar que não havia esse
tempo e ainda mesmo que houvesse ataque eu não
tomava a defeza porque não sou defensor publico.
Quanto ao tempo, no que eu disse fallei verdade.
O SR. ALENlfAR :- Eu digo que logo ~epois da
nossa installaçao se tratou da proclamaçao.
O SR. MAIA :-Eu não me persuadi, nem nunca
me podia persuadir que a assembléa me fizesse a
honra de tomar os meus apontamentos como bases
para se dirigir por elles o trabalho desta proclamação; porém como alguns ill~st'!es depu~~dos que
fallárão affirmão que a comm1ssao se guiara pelo
que tive a lembrança de offerecer, digo que nes~a
proclamação apenas apparecem tres ou quatro h11has dos meus apontamentos.

Eu que não me julguei capaz de faz er uma proclamação, entendia que podia fazer ver o mais necos ario de que ella precisava, para qu e não houvesse occasião de se dizer que faltavão bases. Alli
lem brei que o juramento das bases da constituição
de Portugal de que os povos do Brazil e tavão de
facto desligados, devia ser de direito declarado
nullo por esta asscmbléa, porque não haviamos fazer a no a con tiluição fundada cm bases de constituição alheia. I to mesmo lá não vem; e portanto
não sei como se pretende dar por causa do máo
exilo deste trabalho a n cessidade de se li gnr a commi ão á idéas que eu apresentei, quando della
nada se encontra no projecto de proclamação.
Para tirar todas as duvida estimaria que V. Ex.
th·esse a bondade de mandar lêr os meus apontamentos. E' o meio de se faz er certo o que digo.
Julgando-se a materia discutida propoz o Sr. presidente:
1. 0 Se a assembléa approvava a suppre ão total.
-Venceu- e que não.
2. 0 Se approvava a do 13 primeiros paragrapho .
-Venceu-se que sim.
3. 0 Se approvava o adiamento do Sr. Franca.Venceu-se que não.
·
4. 0 Se approyava o do Sr. Gomide. - Venceu-se
que sim .
eguiu-se a 2• parle da ordem do dia que era a
proposta da mesa sob re os empregados da secretaria da assembléa, adiada no dia 12 do corrente em
que fôra apresentada.
O SR. VERGUEIRO :-Como já fui arguido de falta
de delicadeza, quando se foliou sobre esta materia,
continuarei com o mesmo defeilo, que julgo ser
virtude no meu lugar que é não querer decidir sem
conhecimento de causa.
Eu propuz que era nece sario motivar a proposta, não foi isto attendido e assentou-se que ficassem na secretaria 'os requerimentos onde se podião examinar; fui á secretaria, examinei os requerim entos e aqui tirei um breve apontamento do
que achei nos requerimento dos tre nomeados,
um para porteiro e dou. para ajudantes .
. o do porteiro não achei docu~iento algum, 6
diz o pretendente, que tem capar1dade para servir
este emprego e mais nada; o de um dos ajudantes
eslava concebido quasi na mesma forma e outro
tinha documentos, allegava ter estado na junta da
fazenda do Rio-Grande do 'orte e ter feito grandes
serviços, arranjado uma companhia cívica e outra
cousas mais, como ter servido na falta de contador
e portanto eu me decidiria a favor deste em primeiro lugar para porteiro, ficando os outros para
ajudantes, no caso de não haver mais concurrentes·
mas folheei e achei muitos requerimentos documen~
tados e outros não documentados.
Um Martinho Antonio que acompanhou o archivo para Lisboa; um Nobrega, um Cardoso com
serviço>; Claudio José Freire da· mesa da consciencia e ordens; um Chaves com alguns annos de
serviço militar; Luiz Sawler com 15; Sebastião de
tal e outros muitos.
A' vista pois de tantos requerimentos documentados e com serviços como têm alguns e com estudos na academia e aula do commercio, que sempre
merecem tal ou qual preferencia não sei formar
juizo seguro; porém de modo nenlmm posso votar
a favor da proposta.
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Se fossem só tres os concurrentes quereria que o
que tem serviços fosse para o 1° lugar e os qua
não têm serviços para o 2°; mas comoha mais, voto
então contra toda a proposta; é necessario que se
comparem os serviços, que se examinem e attendida a capacidade devem ser preferidos aquelles
que já lêm feito algum serviço á nação; é por isso
que voto contra toda a proposta.
O Sn. FnA ÇA :-Eu principiarei por onde acabou o illustro preo pinante.
Fallou om Sebastião José da Silva, mas com falta
de conhecimento de causa; porque esse sujeito já
foi contemplado, já está provido em um dos lugares
de contínuo da assembléa segundo a proposta que
delle fez a mesa. Tinha serviços com os quaes pretendeu excitar a altenção da mesma mesa em seu
faror; mas não foi pelos serviços que eu lhe dei o
meu voto.
Tinha delle mais algum conhecimento do que
do outros prete ndentes; e como o lugar não é dos
que exigem grande industria pessoal, julguei-o suflicienle e convim de o nomear para o emprego;
pois que de mais era acondicionado desses serviços
que o maí concurrentes não tínhão. Já se o lagar
dependera de maior industri_a e ou~!º pretendente a
tivera maior do que elle, nao haV!ao de ser o ervicos que me decidissem, porque esses não devem
~ei· remunerado com prejuizo da causa publica,
empregando homens que não têm toda a ufficiencia para o officío que requerem.
A confiança pois que resulta do conhecim~nto
da sulilciencia do sugeito e não os seu sernços
feitos nesta ou naquella repartição, vem a ser a
base em que fundei o voto que tive na nomeação
e cm que cuido deve assentar a deliberação da assembléa
~la , ainda con edendo que aqui e tiveramos a
remunerar servico e que por elles se dessem
os lugares do expédienle da assembléa vejamos que
ervico se no apre então por parte desse pretendenté que abona o itlustre deputado como preferente dos mai .
Eu examinei o eus documento e ora os relatarei á a sembléa.
Produz primeíramenle a publica-fórma de um
documento com que pretende provar que fõra empregado na junta da fazenda do Rio-Grande do
Norte em 1821.
Bem; não passa i so de um anno de sen;ço ordinario de uma contadoria de muito pouco expediente .
Um segundo documento diz que o mesmo pretendente alli so mostrára zeloso da causa publica da
independencia, sendo o corretor que agenciava varias assi~naturas de cidadãos para comporem uma
guarda cn;ca. J?'.i aqui tu.do quanto importa a sua
_
allegação genenca de serviços. .
Publica -fórmas e de taes serv1cos sao o fundamento com que tanto se abona uma preferencia
que deve excluir do officio um outro cidadão, em
que conhecidamente, ao menos por mim, se dá a
maior sutnciencia vara o emprego !
Embora se faça: da minha parte sustentarei o
contrario.
Eu ei bem que qualidades são as necessarias em
o porteiro de qualquer reparticão publica de expediente· e muito mais quando lhe accresce, como ao
da ~ec~etaria da as embléa, o accessorio de guardalínos.
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Além de escrever elegante, desembaracada e correctamente é mister que tenha costumes seja atravel e cortez para com as partes, subordinado e
prompto ao mando dos seus superiores.
o pretendente que os Srs. secretados comigo
escolherão concorrem todos estes requisitos conhecídameute; no outro ainda que os houvera não nos
são conhecidos; além de assaz depôr contra a sua
capacidade o facto de ter sido achado hontem nas
galerias a ouvir a sessão secreta, como me communícou o Sr. Fernandes Pinheiro .
ão tenho ao proposto nenhuma adherencía;
faço-lhe da minha parte a justiça que merece no
meu conceito; e não terei duvida de ceder, quando
outro melhor acondicionado se apresente, porque
em toda a parte os homens conhecídamente benemeritos são e serão os meus afilhados, e o devem
ser de todos os que têm influencia na administração publica.
.
Eu nunca esperei que uma proposta desta natureza soffresse tão renhida disputa; e que, sem se
notarem defeitos á pessoa nomeada, se pretende
todavia que ella seja desattendída, para se dar lugar a uma ímmerita preferencia de outra que não
mo tra ter mais aptidão que o proposto, e que só se
auxilia da inculca de serviços que não merecem
nenhuma attenção como já referi. Voto, portanto,
pela propo ta, que deve passar, porque não ha
emenda que attender.
O SR. Co TA Ac uIAR: - Eu direi unicamente duas
palavras.
Que a proposta seja regeitada ou approvada para
mim é o mesmo, é cousa com que me não importa;
ha onze annos que sahi desta cidade, quando era
um bacharel de pouca idade, e, por consequencia,
não conht'cia ningurrn ; fui despachado depois para
tres lugares de magistratura; volto agora, e estou
na mesma razão, não conheço nínguem; e por isso
ainda que cstavão na secretaria esses papeis, não
olhei para elles .
A proposta devia ser feita por um homem sensato, e que conheces e os pretendentes, e como de
entre nó quem tinha mais conhecimentos nesta
r.ídade era o r. França, elle se incumbiu destes
papeis, por accordo dos outros enhores da mesa,
que nesta parte forão absolutamente da mesma opinião que eu; porque a fallar a verdade todos queriamos escapar da tal proposta; todos querião deixar
acabar o seu mez; mas emfim a precizão instava, e
era necessarío cortar este nó gordio; tratou-se do
~eaocío, e o Sr. França, pelo conhecimento que
tmha dos pretendente , propoz os que se achavão
em melhores circumslancías; eis aqui como correu
este negocio; agora se a assembléa não quer approvar a proposta, não a approve; para mim é o
mesmo, sou completamente indifferente a isso .
O SR. Mo:-;TEsuu : -As Côrtes de Lisboa decretarão que os empregos publicos devião !er dados a
homens de merecimento, e eu estou persuadido
desta verdade; é necessarío que a assembléa tome
em consideração um ponto de tanta circurnstancia.
Sr. presidente, são bases constitucionaes:
1. 0 Que todo o cidadão tem direito aos empregos
publicos.
2. 0 Que é preferível aquelle que maismerecimento tem.
O íllustre preopinant'3 que fallou antes do Sr.
Aguiar, não declarou de todo, mas deu a entender
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que se não importava com serviços; e que com a estas circumstancias sempre o recommendão para
parte mostrar que ad heria a esta causa Lambem se a approvação, e esLo que o Sr. França prnpõe só ó
não embaraçava: mas eu digo, que o qu e tem de approvado na sua consciencia, o não pódo de modo
mais a mais a allegar bom serviço feito em qual- algum ser preferivel ao outro.
quer emprego deve preferir aos outros que não serO facto qu~ o S.r. França aponta da sessão do
virão tanto, porque nesta assembléa não deve ser hontem como rnflumdo para a nomoaçào, não tem
approvado senão aquelle que mais merecimentos lugar .
tiver; e portanto o illustre preopinanle não deO n. FnANÇA: - Eu não podia dizer tal.
veria propor o nomeado emquanto não mo lrasso
O n. ALENCAR: - Ainda não acabei. E te facto
que tinha mais serviços do que os outros que tinhão
é mu~to P?Slorior á proposta, o, tJOrtanto, nada
pedido o mesmo emprego.
Disse lambem que o propoz porque o conhece; que póde influir nella; e alóm disso JÚ o Sr . Fero abona, que merece a sua confiança, e que é ne- nan~e Pinheiro contou como o oube, isto é,
cessario que a mereça para estar naquelle lugar; se q:ue mdo para as gallerias lhe dis erão que já e
isto fosse assim seriamos obrigados a mudar de em- tlll~a acabado a sessão socreta, o que so u ppoz ser
pregados publicos todos os mezes assim como mu- as im por se Ler visLo um Sr. deputado que tinha
damos de secretarios, porque seria neces ario admi- sahido fóra; ora este aca o de modo algum o desmittir os que fo~sem da sua particular co nfiança. acredita, nem lhe póde ser prejudicial quando
Os empregados desta casa devem obter confiança apresenta ~ão bons papeis e consta da su; honrada
á medida que a merecerem, e não como diz o lllu s- conducta.
Vejamos agora o papei do outro a que o r.
tre dep..itado: ó por virtudes e testemunho publico
França dá grande peso; não apre enta nada; nem
o cidadão se recomm enda.
Eu não digo que este tem ou não tem serviço ; um ó documento do serviço apparece ; diz unicamas se este os _não tEl91 tel-o~-hão os do~ requeri- mente que é cavalleiro da ord em de Chri sto e filho
mentos que estao na secretaria; e o que tiver maio- do coronel Fulano, como se isto fo _ em motivos
para er porteiro da ecrelaria 1
res serviços é o que deve ser preferido.
Com tudo este é o preferid o, e nega- e o lugar ao
l ão entenda a nação que nós queremo aqui
fazer patrimouio destes empregos, pois que elle 9.ue mostra ter ido primeiro e cripturario de uma
só são patrimonio publico, e cada um dos cidadãos Junta d11; fazenda .e ter servido do contadcH', o quo
tem direito a ser nomeado, comtanto que o mereça . sempre mdica mais merecimento do que o outro que
Eu não ú papeis nenhuns, mas o Sr. Vergueiro nada prova , e que só é bom porque o r. Fran ça
deu-se ao trabalho de examinar, e achou alguns assim o pensa.
Accresce a isto que é prejudicial approvar o da
em circumstancias mais attendiveis .
O meu voto é inteiramente conforme ao eu; proposta, attenta a economia da fazenda publica,
nunca approvarei o que se tem apresentado, e P?rque na qualidade de prim eiro escnpturario tem
tambem não fallarei mais em semelhante negocio direito ao eu ordenado, e se agora lhe damos este
de preferencias, porque são inteiramente enjoativas, emprego a fazenda publica evita o fazer aquella
e muito contrarias ao meu modo de pensar.
despeza; e, portanto, Lambem por e ta razão ell e
O SR. FERNA:\'DES P1NBEJRO :-Como o Sr. Franca está mais nas circumstancia de ser atlenclido do
disse que tinha omido de mim que um dos preten- que o outro.
dentes estava vendo a sessão secreta, devo dizer
Por ultimo, e tou per uadido p.elo conh cimento
que eu não o vi; porém fallando-se na secretaria que dell e tenho, que ó muito capaz o verdadeiro , e
sobre isto, o official-maior me clisse que se contara que s.erá muito diligente naquillo de que fUr inque o Borges, pretendente ao lugar de porteiro, cumbido.
fôra achado nas galerias, e que estivera preso até . Talvez me. engane no meu modo de pensar, mas
o fim da sessão, mas que lambem se soubera que isso tambom Já succedeu ao r. França, que se enelle tinha ido alli por lhe dizerem que já se tinha ganou na sua prnposta de um tal eba tião; porque
acabado a dita sessão secreta.
realmente ~pregoan?o aqui o r. França que preEsta é a fonte por onde o sei; e como é uma fena capacidade, nao s~ acha nelle aptidão necousa que póde influir sobre a nomeação, por isso nhuma; é um surdo, muito velho, e que nem ler
o declaro a tempo.
sabe ...
O Sn. ALENCAR: - Eu tambem quero dizer alO Sn. FnA:>ÇA: - J\fas tem serviços.
guma cousa sobre isto.
O R. ÁLE:\'CAR: -Eu ainda e tou fallando · mas
Sou de parecer, Sr. presidente, que a proposta
deve ser feita á vista dos documentos para se com- respondo a isso, que se esse foi attendido po; serpararem os serviços, sem comtudo se dispensar a viços, não sei então por que só no outro e escurecem 1 Porém vamos acliante; pelos mo ti vos expo tos
capacidade.
O Sr. França diz que conhece este segundo pro- eu sigo o que diz o Sr. y ergueiro, e prefiro Borges;
posto, que é t1m moço muito intelligen te, que escreve porque vejo ~elle .capacidade e alguns serviços, e
muito bem; eu não conheco este senhor, mas não nos outros nao vejo nenhuns.
Emquanto aos dous lugares de ajudantes não
duvido do que o Sr. Françâ diz sobre as suas qualidades; comtudo preferirei sempre o conhecimento sei se me decidirei por um que foi militar vinte
annos, ou por um Fulano Chaves, ou ainda por oude direito ao de tradiccão .
Eu tambem conheco· o outro; é um moco muito tros que tambom apresentem mais documentos que
civil, muito capaz: e· tambem egcreve múito bem; os dous nomeados; mas o que não posso á vista
muitos senhores aqui o conhecem, e o julgão com disto é approvar a proposta, e de fórma alguma vomais razões para ser preferido, por ter de mais a tarei a favor della.
mais os servicos que o outro não tem; já mereceu
O Sn . FRANÇA: -Disse um illustre deputado,
ser empregado em primeiro escripturario, e na vaga que elle devia preferir aquelle dos pretendentes de
-Oo contador serviu na contadoria o seu Jogar; ora quem havia conhecimento . .• pois é por esse mesmo
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:principio qu e os outros senhores secretarios, comigo preferimos o nomeado a esse outro de que se
trata .
O illustre deputado segue em seu voto o impulso
o<la sua consciencia, e todavia quer que não sigamos
.a nossa, e que despresando -a nos resignemos antes
na sua; mas isso é o que não deve ser. Comtudo,
não se julgue que eu tenho algum empenho em que
seja approvada a proposta, e que seja nomeado es te
ou aquelle, porque isso vem a ser para mim indilferente ; o que me não é indilferente si m, é que
que so desvie a obra do verdadeiro methodo co m
que deve ser feita.
Mettamos o negocio em marcha legal: pouparemos tempo e obraremos segundo cumpre.
Os Srs. deputados que se oppoem á proposta, ou
que têm por melhor uma emenda de preferencia
deste ou daquelle prete ndente, que a mandem m otivada á mesa, e r ecebe r -se- ha sobre ella a votação, se não fàr approvada a mes ma proposta . Este é
o caminho de vfrmos á conclusão do debate, àliás
estaremos a gastar aqui inutilmente o tempo em
longos discursos, qu e afinal não co ncluem, e so bre
materia de tão pouca monta.
A questão é breve, reduz-se a isto : ou a assembléa approva a proposta sob re informação dos Srs.
secretarios, a quem a lei concede a nomeação, ou
prefere ao juízo dos Srs. secretarios o juizo e informação de um ou outro Sr. deputado, a quem a lei
não co ncede a nomeacão .
Se passa a propostâ, estamos no primeiro caso;
e pas a uma emenda, estamos no eg undo . A assembléa decidirá.
O R. H EN RIQUES DE REzEX DE: - Eu não duvido
da integridade dos Srs. secretarios, mas como hei
de votar, quero motivar o meu vo to ..
Reparo qu e os r s. secretarios se esquecerão de
uma co usa de que não era bom que se e quecessem.
Eu vi todos os requerimentos quo es tavam sob re
a mesa; muitos diziam unicamente:-F .. . se acha
co m aptidão para qualquer lugar da casa da assembléa. - Porta nto ; etc.
Um destes é o primeiro proposto.
Outros all egavão serviços com documentos, e
serem pais de familia s.
ós não devemos prescindir dos ervi ços .feitos á
nação, nem da qltahdade de pais de familias para
desp resal-os, e favorecer a hom ens solteiros, e que
não apresentão serviços.
Bem sei que a primeira cousa que se deve procurar é a aptidão; mas concorrendo todas es tas
qualidades em um mesmo suj eito não ha duvida que
deve preferfr; ora ha uns com serviços, pais de familia , e que allegão aptidão; porq ue não havião
de ser preferidos? r ão os conhece m os Srs. secretarios: eu tambem os não conheço, e na collisão de
tantos pretendentes, lembro do que se não lembrarão os Srs. secretarios.
Ha um homem que serve este lugar desde a installação da a sembléa, que já era ajudante do porteiro em outra secr etaria, porque não foi elle
proposto para es te lugar em qu e já serve, e se foi
buscar outro que nenhuns serviços tem? Voto pois
se nom eie para o lugar de porteiro e guarda-livros
o que actualmente está servindo este l ugar. E como
se diz que se remetta á mesa como emenda assim o
farei.
O SR. F ERNANDES PINHEIRO: -O que e ~ig e o
illustre preo pinante, o Sr. Vergueiro é uma cousa

113

verdadeirame_nte injuriosa á mesa, e não conforme
ao nosso· regim ento, onde se acha determinado que
as propo~tas não sejão motivadas; e é isto o que se
tem praticado constantemente nes ta assembléa.
Ora, exigir-se uma cousa que o r egimento não
manda, e contra.ria~ pr~tica constante, é injuriar
a mesa, por ser'lsto mteiramente novo e arbitrario.
O SR. FRANÇA: -Quem quer julgar pelos do c umentos que se apresentão da capacidade do pretendente vai enganado; porque ha homens que
sendo bons em um emprego são inhabeis em ou tro·
e portanto a exposição do que contém os documento~
de nada serve.
Além disto o que r equer o Sr. Vergueiro não
pód.e admittir-se, porque é contra o que manda o
regimento, e qu e temos prati cado.
A proposta está feita pela mesa, e a assem biéa
intefrada do que ha; agora os Srs. deputados pódem
votar pró ou contra e propôr outros em lugar destes, o qu e, torno a dizer, me é indifferente: mas
a mesa reformar a proposta isso nunca.
A mesa já propoz, e não propõe mais, n em re forma o que fez.
O SR. YERGUEmo :- ão vejo no que lembrei qu e
se faça inj tuia alguma á mesa.
O SR. FERNANDES PINHEIRO : - ão só é injuria ; é
mais alguma co usa.
O SR. HE:;R1QuEs DE REzENDE : - Eu não sei de
que se escandalisão tanto os Srs . secretarios ! Po r
ventura não se regeitão todos os dias pareceres de
commissões? Pois porque hão de os Srs. secretari os
ser mais melindrosos e mais sagrados do que as illustres commissões, para se darem tanto oor offendi dos? Por ventura a nomeacão n ão é da 'a ssembléa?
Isto é querer coarctar a libêrdade dos Srs. deputa dos, e que approvemos cegamente tudo o que se nos
propuzer . Eu .mando á mesa a emenda de que ha
pouco fall ei .
« EMENDA
« Proponho que seja nomeado para porteiro e
guarda-livros o qu e interinamente serv e este lugar
se tiver capacidade.-Henriques de Re;;ende . »- Foi
apoiada.
O SR. ALENCAR mandou igualme nte a s ua

« EMENDA
·~ Proponho para ,Porteiro ~ guarda-li~ros o que
esta proposto para ajudante, isto é a Jose Joaqu im
Borges, ficando os outros dous feitos ajudantes.Alencar. »- Foi a poiada .
O SR. HENRIQUES_ DE REzENDE :- Peço a palavra
para sustentar a mmha emenda. Se a assembléa se
propõe a corrigir abusos é necessario que ella seja
a primeira a dar o exemplo ; que não despTeze serviços prestados ú na ção ; que não abandone os qu e
sustentão os pequenos cidadãos ; o~ que crião os
pequenos grelos que fazem as esperanças da patria,
para dar os lugares rendosos a homens solteiros e
sem serviços.
Dirão que esses solteiros tem capacidade e os outros não ; é o que eu não sei.
Vejo muitos requerimentos, e alguns além de serviços allegão que são pais de familias; no meio disto
<J:UC faremos nós? A dar-se a um, clama outro que
e injustiça, e outro que é violencia.
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Nesta colisão bom é ar.bar um expediente que tape
a bocca a todos e salve a honra e credito da assembléa .
Ha um homem que é ajudante do porteiro de outra secretaria, e que está servindo aqui interinamente porque não ha de ser alie promovido a este
h\aar?
·
Tem a seu favor a presumpção de capacidade, e
por este meio julgo sahirmos bem do em baraço.
Eu sei que elle não requereu; e talvez que por
isso os Srs. secrelarios se não lembrassem delle ;
mas eu o lembro agora.
O Sn. Dus :-Eu desejo que as no sas acções se
regulem sempre por normas de justiça, pois temo
muitos olhos sobre nós ; e por isso não po so do
modo algum convir em que se não attendão serviços; isto me parece injusto, ao menos a mmha razão não póde digeri-lo.
Em circumslancias iguaes o que tiver sen·iços
deve ser preferido; destes principios não me aparto;
e portanto entre os que e tão propostos, em menosca bar o juizo da mesa que muito re peito, prefüo o
que está em segundo lugar porque tem en •iço , e
tambem deve ter capacidade visto que já esteve empregado em lugares de faz enda, e respondendo por
uma contadoria.
Ouvi dizer que talvez não seja nomeado por ser
achado nas galerias no dia da sessão secreta ; mas
isto, além de ser um facto incerto, porque eu como
membro da commissão de policia fui examinar e
não o achei, não póde prejudicar-lhe porque a ter
ido foi por suppôr que tudo eslarn aca bado, e nisso
podia cahir qualquer homem de probidade. Voto
portanto que elle seja o porteiro, como propoz o
Sr. Alencar.
O Sn. MoNTESUMA :-Eu torno a fatiar para sustentar a opinião do Sr. Vergueiro, qu e de maneira
n enhuma ataca a mesa, mas a que se. deu má intelligencia.
Aqui se disse que é contra o regimento a dila
emenda porque nelle se manda que a proposta seja
feita pela mesa, e não motivada.
E' verdade que o regimento assim diz; mas nós
conhecemos pela pratica que não sendo possivel tomar a assembléa conhecimento de tão grande numero de requerimentos para ver qual dos pretendentes tem mais servicos, e qual mais aptidão, segue- se que se a propôsta não fór motivada a assembléa assigna inteiramente de cruz, e portanto fica a
proposta como feita e approvada só pela mesa.
Para evitar isto é que en quero que venha motivada e circumstanciada, dizendo que fulano e flllano
são propostos para estes empregos, porque tendo
concorrido com fulanos forão preferidos por terem
mais serviços, ou por isto ou por aquillo.
Insisto pois que se receba a proposta do Sr. Vergueiro, e peço a V. Ex. que convidt3 o illustre deputado a manda-la por escripto á mesa.
O Sn. VERW,UEIRO :-Uma vez que o illustre secretario o Sr. Fernandes Pinheiro disse que o propôrse semelhante emenda era atacar á mesa, já a não
faco.
Eu entendia não fazer com ella injuria, por ser
mui facil haver erros tanto sobre cousas como sobre
pessoas, e poder tanto enganar-se uma commissão
como á mesa ; mas como isto se julga ataque e insulto, já a não faço .
Julgando-se a materia discutida, propoz o Sr. presidente se a assembléa approvava a proposta da

mesa.-Foi apprornda ; ficando por isso regeitada
as emendas:
Passou-se á 3• parle da ordem do dia, que era o
regimento da assembléa, e continuou a discussão
do artigo proposto pelo Sr. França na sessão de 19,
para ler lugar entre os arts. 146 e 147.
Depois de breve reflexões foi approvado.
« Art. 147. Para os casos occunentes que assim
o exigirem, a assembléa nomeará todas as commissões especiacs que lhe par cerem ».-Foi approva.do.
« Art. 148. Para e nomear uma commissirn especial crá nece ario quo haja quem a peça, e que a
petição eja apoiada por cinco deputados pelo menos; que e decida a votos se deve ou não nomearse ».-Foi approvado.
« \rl. 149. 'omeada a commissão especial, póde
qualquer deputado da assem biéa propõr quaes são
o pontos de que entende que ella deve tratar, e
determinar- e-ha por meio de votos quaes hão de
er ».-Foi approvado.
« Arl. 150. enhuma commis ão será com posta
de menos de tres deputados, nem de mais de sete».
-Foi approvado.
cc Art. 151. As commissões permanentes poderáõ
pedir aos secretarios de Estado, por meio do secretario da assem biéa, toda a noções que lhe forem
ne ce arias para o desempenho do seu trabalho; e
os secretarios de Estado lh'as communicaráõ todas,
exce_pto aqu~llas cuja divulgação fór prejudicial ao
erv1ço publico. »
O n. MAIA offereceu por emenda o eguinte:
cc Proponho a suppressão da palavra-permanentes.-Afaia. »-Foi apoiada.
O n. TEIXEIRA VAsco11cELLOS oITereceu lambem
o segumte additamento.
cc Que U1e forem nec sarias para o desempenh o
do seu trabalho-precedendo det rminação da a sembléa.-l'asconcellos. »-Foi apoiada.
O Sn. MoNTESUMA :-A segunda parte de te artigo não me agrada ; eu quizera que se repara se que
não fazemo o regimento para os ministros de Estado a quem se indica neste artigo qual é o seu dever, que es to~ certo q~e hão de ~ui bem cumprir ;
e quando o nao cumprao ha o meio de uma indicação para lh'o lembrar. Por isso approvo o paragrapho só até á palavra trabalho ; e é o que digo
nesta emenda :
cc Proponho que se supprimão as palavras desde
-e os secrelarios-até o fim do artigo.-0 deputado, .Montesuma. i> -Foi apoiada
. Julgando-se discutida a materia, propoz o Sr. presidente :
1° Se o artigo passava como estava. - Venceuse que não .
2. 0 Se passava a emenda do Sr. Maia. - Foi approvada.
3. 0 Se passava a do Sr. Teixeira Vasconcellos.
-Foi approvada.
4 .0 Se passava a do Sr. Montesuma. - Foi tambem approvada.
cc Art. 152. Os arehivos da assembléa franquearse-hão ás commissões para os negocios da sua competencia ».-Foi approvado.
cc Art. 153. As informações das commissões serão
assignadas por todos os membros, e se algum dis-
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cordar poderá dar o seu voto separado. » -Foi
approvado.
Interrompeu-se a discussão do regimento por
ser chegada a hora da leitura de indicações e pareceres.
O Sn. BARÃo DE SANTO AMARO pediu a palavra
para o!Yerecer ú assembléa dua memorias impressas pelo cidadã~ José Bernardü~o Baptista PeTeira.- Forão recebidas com especial agrado ; e
mandarão-se distribuir pelos Srs. dep utados.
Igualmente se di tribuirão dQ..us balan~os impre~
sos da receita e despeza do cofre da mtendenc1a
geral da policia desde o l 0 de Abril até 17 de
Julho, e desde 17 do Agosto até 30 de Setembro
de 1823.
O Sn. ALVARES DA SILVA :-Sr. presidente, tenho
para o!Yerecer á consideração da ass~mbléa ~ma indicação sobre objecto importante: e concebida nos
seguintes termos :
cc I DI CAÇÃO

<<Proponho que se officie ao po~ er executivo para
que mando ao governo da provrncia de Goyaz mandar fazer a ponte do Ri o das Almas elo caminho da
Meia-Ponte, assim como concertar ou fazer a do
Orubú do caminho da capital da mesma provincia,
Yisto a decadencia em que se vai pondo o arraial
mais notavel da mesma província, que é M~ia-Pon
te, por lho falta~ o commercio que então havia quando existião as ditas pontes, mandando pôr franco o
eu caminho por Jaraguá que tambem tem se_ntido
a mesma decadencia.- ilvestre Alvares da Silva.»
-Foi approvada, ordenando-se que se officiasse
ao governo para providenciar o que julgasse co nveniente.
O SR. 1\fo;sTESUMA :-Sr. presidente, a indicação
do illustre dep utado faz-m e lem brar de outra, que
tambem não é de menor importancia. Quando vindo para o Rio de Ja.noi~o,_ passei pela provinci!1 de
Minas-Geraes, observei tao propagado o contag10 da
morphéa, que arraiaes inteiros_por onde_passei não
tiiihão uma ca a onde se podesse dormir, porque
todas e ta vão co ntaminadas deste mal. Estou persuadido que a cau a de te contagio é não haverem
estabelecimentos proprios como ha em todas as nações que tem fundad~ h o_;; pi~es par.a evitar a commuaicacão com os mai cidadaos; obJecto este sobre
que já Ô governo devia ler dado providencias. Já
por vezes tenho querido propôr á assembléa e~ ta
indicacão; porém vendo-a tão occupada com maior es nego cios, e de muita importancia, quE'. não queria interromper, não fallei a este respeito; mas
agora passo a propo-la para que ~e officie ao govei:no afim de tomar algumas medida& para prevemr
o p~ogresso deste contagio. T~lvez haja na cida~e de
l\larianna algllma casa propna que possa servir de
hospital, e se não a houver em l\larianna, talvez se
ache alguma e m Sabará. Eu submetto a materia á
consideracão desta assembléa; e julgo ser negocio
de muita importancia ; não só para evitar o progresso de um mal tão contagioso, mas lambem
para mostrar aos povos que a assembléa procura
promover quanto póde o bem ser.da nação.
e< INDICAÇÃO

cc Proponho que se indique ao governo para que
tome medidas salutares afim de evitar o progresso
do contagio do mal da morphéa, iá tão generalisado
na provincia de Minas-Geraes.- 0 deputado, Mon-

tcsuma. »

115

O Sn. DrAs :-Eu acho que se deve remetter este
negocio á commissão de saude publica, para que redigindo um projecto, ou dando as bases principaes,
e marcando os meios de que se deve servir o governo, passemos então a mandar dar as providencias ;
além de que isto demanda despezas, e não se póde
fazer sem calcular a renda publica. Demais ha muitos doentes que são pessoas afazendadas, e qu e vivem de seus bens ; e a estes não havemos de des po-}
iar desses bens araos obrigar a viver na cidade.
Portanto sou de voto que se dirija esta indicação á
commissão de saude publica, para que apresente as
bases sobre as quaes o governo deve regular as providencias.
O SR. MoNTESUMA: - Eu cuido que o fim do illustre preopinante é apresentar uma medida geral a
este respeito.
Eu es tou persuadido qu e a commissão está trabalhando com o maior cuidado sobre isto, mas
Lambem estou persuadido que não tem dados por
onde se possa reger. Não ha l~v ez um paiz mais
miseravel so bre saude publica do qu e_o nosso. Por
tanto es ta inaicacão não va1 lembrará commissão
de saude publica que cuide neste n egocio em grande,
nem ella deve interromper os seus trabalhos. Isto é
uma medida para se dar alguma providencia provisoria ; lembro- me que em Sabªrá existe um hosital que óde muito bemservir para este fim', e
mandan o o g0verno daquella província as "informações do poder executivo, poder-se- hão dar as
providencias necessarias pela r epartição COUlpeten te.
Portanto eu achava, Sr. presidente, que remettendo-se este n egocio ao governo, elle co nsultará
o estado de finanças, e deliberará aquillo que fôr
melhor. A commissão de suade publica não póde
adiantar idéas sobre isto, antes metlendo-se neste
negocio o que fará unicamente, é com que fique
mais demorado, o que de modo nenhum convém,
porque é de muita consideração e importancia, pois
se trata de livrar de tão contagioso mal uma provlncia inteira, muito rica, e que precisa de braços:
julgo isto bastan e para lhe darmos toda a attencão . Eu não sou representante della, mas como sou
representãnte- da nação inteira, e f~i testemunha
oc-cular dos males que aquelles povos padecem,
qnando vim da Bahia_para o Rio de Janeiro, lembrei-me de fallar nesta materia na assem.biéa, não
só para que este objecto entre no grande plano de
saude publica porque lhe pertence, mas Lambem
para que se desse desde já uma medida provisoria,
determinada pelo governo, precedendo as precisas
averiguações.
O SR. FRANÇA: - Os beneficios que a província
de Minas Geraes deve esperar desta assembléa a
respeito do mal que soffre cumpre que lhe venhão de
outra parte.
Trata-se da progressão da morphéa. Que medidas
ha de a assembléa tomar agora a essierespeito? A'
commissão de saude publica é que compete dar as
informações necessarias, e apontar as .medidas que
se devem tomar para impedir a progressão do mal.
O que fará porém Sr. presidente, o governo para
remedia-lo?
Pará um hospital, CJ,Ue é um lasareto, e que pelo
meu modt> de entendr e sepultura de homens vivos.
Ah 1 Dei~mos a.. estes miseraveis, emquanto se
não podem tõmar as medidas necessarias, gosar ao
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menos dos commodos de suas casas e d os officios
das suas familias,
Sr. presidente, ~l conheço bem o que são hos.Pi~es. A. ostentação ahi é grande, mas .ª candaae
áe nenhuma manell'a lhe corresponde. Deixemo-nos,
Sr. presidente, de mal entendida caridade; emquanto não podemos àcudir-lhe como ?onvém, deixemos esses cidadãos desfructar a sua Vida o melhor
que pódem, pois por mais triste que seja.ª sua situação não será peior do que a de um hospital.
E que póde fazer o governo para_ remediar os
abusos inveterados nos hospitaes ? Nao póde fazer
nada : e eu lhe dou um exem plo no mesmo hosE_ital dos Lasaros que está no llio de Janeiro . Quanto
não darião muitos desses infelizes para se verem
fóra daquelle lugar, onde sobre man~ira se tem açi-gravado a sua condição l E' por isso, Sr. pres~
dente, que não posso deixar de v_otar que a rn~1cacão do illustre preopinante, CUJO zelo patnot1co
eu.muito louvo, seja mandada á commissão d~ saude
publica, para que nos proponha algum meio conducente á melhor sorte desses enfermos.
Porém remetter o assumpto ao governo acho desnecessario, porque o mais que _poderá propor. é
algum meio de se fazer UJP.b.osp1ta~, dl!e co_mo lá
disse, f~ a sorte desses homens am a ma1~ m1~eravel.

' Cõiiio não houvesse quem mais pedisse a palana,
propoz o Sr. presidente á consideração da assen;ibléa
a indicação ; e decidio-se que fos~ r emettida á
commissão de saude publica.
Entrou então em ·discussão a indicação offerecida
pelo Sr. l\'.lontesuma na sessão de 18 do corrente
que com a emenda do Sr_. Alencar prop?s~a na de
19, ficára adiada; e que tmha por fim exigir- se do
governo a informação já requerida pel~ Sr. Barão
de Santo Amaro sobre o estado do lmpeno.
O Sa. l\foNTESUlt!A: -Eu r equeiro a V. Ex. que
os Srs. Deputados que já tiverem fatiado duas vezes
não fallem mais, eu sou o primeiro que me sugeito
á lei, e só pedirei a palavra se fôr preciso fazer alg uma pequena explicação,
O SR. FRANCA : - Eu peço a palavra na ordem
porque não estou comprehendido no numero daquelles deputados de que fallou o illustre preopinante. Sr. presidente, levantei-me para dizer EJ:Ue se
deve officiar ao governo, para que mande as informacões que precisamente nos forem necessarias.
Por exemplo á respeito de fazen~a, que se nos
mande uma relacão de todas as propnedades da nacão, uma informação do est,ado da divida publica,
qual é a consolidada, e qual se presume ser a fluctuante, a respeito de marinha o estado da sua força
disponivel, o estado dos seus diversos arsena es etc.,
a respeito da repartição da guerra, gue tropa. ha,
qual é a differença de seu soldo, a razao dessa d1fferenca, etc.
Tratando de empregados, quantos e quaes são,
que ordenaq,os têm e que emolumentos os seus empregos, etc.
.
Julgo que por não poder fazer-se uma mformação
geral não deve deixar de ha~e~la d~qu ellas cousas
que estão ao alcance do mm1steno . E~ conheço,
Sr. presidente, que nem todos os negocios podem
ser tratados publicamente, e que ha negoci~ de
Estado que devem tratar-se cpm reserva . Porénf conheço tambem que é absolutamente necessario pedir
algumas informações, e· que os senh8res <las commissões indiquem os pontos cardeaes sobre que

devem ellas versar, porque poderáõ haver pontos
cardeaes sobre qu e possão Ler os ministros exacto
conhecimento, e póde ser que não tenhão o mesmo
conhecimento de outros pontos. Eu offereço a esse
fim á indicação do Sr. Montesuma a seguinte
<(EMENDA
« Proponho, que as illustres commissões, cada
uma na parte que respeita aos negocios da sua
competencia, indique á assembléa os pontos cardeaes a que se devem referir as informações do governo respeito á administração publica, para de
conformidade se officiar ao governo ao dito rospeito, e não cegamente como se tem feito.- O deputado, França ».-Foi apoiada.
O Sn. MoNTESUllIA: - Peço a palavra para fazer
uma pequena explicação. A emenda que fez o
Sr. França não póde ser admiltida, porque a minha
indicação não é nova, nada mais faço que lembrar
unicamente que importa muito que se execute a
indicação proposta pelo nobre deputado o Sr. Barão
de Santo Amaro, portanto o que o illustre preopinante quer pro pôr póde apresenta-lo como nova indicação, mas não para ser admittido como emenda
á minha, porque não é nova, como já disse, é a
mesma do Sr . Barão de San to Amaro, em que
apontou a necessidade, e urgencia de virem quanto
antes estas informações.
O SR. FRANÇA: - Como o illustre preopinante
diz, que não póde servir como emenda a sua indicação, por ser a mesma já feita pelo ili u tre r.
Barão de Santo Amaro, não tenho duvida de a apresentar c mo nova.
O SR. MAJ A : - Sr. presidente, eu tambem já fiz
uma indicação geral de todos os artigos de qu e nos
di versos ramos de administração publica, se precisão informações do governo, e a offer çi á commissão de estatística para a examinar; e se a commissão achar que ella serve é desnecossario propor
novamente a que offerece o Sr. França.
O SR. Co TA AGUJAR:-Porém o r.Franca, o
que otrereceu, propo-lo como emenda, e só o ·proporá como indicação, se não passar como emenda .
O Sn. MAIA: -De nenhuma das formas tem lugar,
porque o Sr . França quer que a commissões indiquem quaes são os pontos sobre que se nece ita
informação, e este trabalho já se acha feito, o qu e
me parece ter lugar, é dizer- e á com missão de éstatislica que dê o seu parecer sobre a minha indicação.
O SR. FRANÇA : - O que eu proponho é que todas
as commissões indiquem os pontos cardeaes de que
a assembléa precisa ser informada para depois se
officiar ao govorno.
O SR. MAIA: - O illustre preopinante não me
entendeu . Eu disse que tinha feito uma indicacão
de todos esses pontos cardeaes abrangendo os ·diversos ramos de administração publica, de que o
governo nos póde dar conta, e accrescentei que
uma vez que fosse recebida es ta indicação, era
sufficiente, e não se precisava outra nova.
O SR. FRANÇA: -O trabalho do illustre preopinante não póde ser tão extenso, que satisfaça a tudo.
A minha indicacão convida todas as commissões a
que concorrão, ·cada uma por sua parte, a marcar
os pontos cardeaes sobre que se precisão informações ; e por isso a do illustre preopinante necessariamente ha de ser menos ex tensa, pois já marca
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pontos, e nesses póde ser que nã~ estejão. coi:npr~
hendidos todos. Por consequencia ~sta md~c açao
não prejudica a que o illustre pr e opman~e .diz que
Jlzera nem tem inconvenien te em ser admitt1da .
O Sn . .MoNTESUMA :-Pelo que tem dito o Sr. Maia,
-sou agora de parecer que de_nenhum modo póde
passar o q.uc .propõe ~ Sr. lirança. Çuando eu
lembrei a mdicaçao feita pelo Sr. Barao de Santo
Amaro, foi unicamente para que co nstasse que ~e
estava esperando o resultado d ~lla. A as_sembl~a Já
deliberou que se quer ião estas mf Jrmaçocs, nao só
quando o Sr. Barão de anto Amaro apresentou.a
:;ua indicação, mas Lambem quan.do o Sr. !\laia
apresentou a sua nova, portanto digo que esta assembléa i nda está cm specta tiva, e que deve e.sperar
qufl o governo cumpra, ou não cumpra n~m .se 1 ~om.o
e póde recP.ber uma indieação que prejudica mt_eiramente outra que já se mandou pôr e.m execuçao.
'Isto de certo é deliberar sem motivo. Poderá
talvez dizer-se que serve o q1~ e p:opõe o r. França
como emenda á minha md1caçao, para adiantar
trabalho, isto é, para facil!tar. ao gove rn o a_ maneira de cumprir o que md1cou .º Sr: B.arao .de
Santo Amaro, mas tendo o Sr. l'i!a1~, .re1t? Jã a mdica çao de que tem falia.do, entao_e 101:J.t1l de t~do,
porque o resultado que pode .ter, nao sei qu~ s.eJa se
não o qu e requereu o Sr. l\1rua ; e porlant~ irrn~os
rece ber como novo o que jãse tomou emdehberaçao.
Além disto acho lambem desn ecessano o qu e mdica o Sr. França por uma nova razão, e rema ser,
que cada uma das comi:nissões sabe. qual é a sua obn"ação e se a assemblea as cunV1dar a que apre~ente~ uma cousa que é de sua obrigação, é o
mt-smo que dizer que ella uão cumpi:em com_ os
eus devere por isso que não pedem mformaçoes
sobre negocios que imporlão ao Estado.
Eu acho que é um atacrue P?Si~ivo qu e faz
o illu tre preopinante ás comm1ssoes, quando
ellas cheia · de verdadeiro patriotismo procuraráõ,
quanto for necessario faz er a ·uas obrigações,
sem cr neces aria a propo ta do r. F rança. Por
tanto se a minha indicação t m lugar upprov_ese ; e e não tem lugar reprove- e, p o r~ m nao
deliber mos de novo obr o que e ta deci dido..... Ouvi dizer a um nobre deputado que o
governo ha de cu.mprit· co m o · _o us devcre , e que
e não tem cumpndo é porque nao póde apre entar
udta informação exacta, que atisfaçaa expectação
da assembléa, e como talvez iÍ vista disto se decida
que se não dove fazer nova r qui s i ç~ o, e nest_e caso
a minha indicacão não tem lugar, Julgo entao que
e o governo, depoi de passado um certo tempo,
Jlada mandar poderá sen·ir a emenda do r. França,
..como nova indicação.
Julgando-se afinal discutida a materia, propoz o
Sr. presidente:
1

1. 0 Se a assemhléa approvava a indicação do
Sr. Montesuma.- Foi regeitada .
2. 0 Se passava aemenda do Sr. Alencar.-Não
_passou.
3. 0 Se o qu e propozera o r. França tinha lugar
como emenda á indicação do . r. l\lontcs uma. Vence u-s que não.
4. 0 Se tinha lugar como nova indicação . Ficou a vota ção empatada .
O Sn. Co TA AGUIAR: - Seria bom qu e se mandasse chamar os Srs. deputados que estão lá dentro.
O Sn . HENl\IQUES DE REzENDE : - O que e venceu
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sobre o artigo 132 do regimento foi que havend o
empate fi ca a materia adiada, portan to requeiro
que assim se observe.
O Sn. PRESIDENTE declarou que ficava adiada na
fórma do r egimento, e qu e se passava a discutir o
parecer da co mmissão de faz enda sobre o requerimento de Francisco Duarte Nunes, adiado na sessãe>
antecedente, em que fora apresentado .
O Sn . FRANÇA: - Diz a illustre com missão qu e
não ha lei que regule ordenados para estes officiaes
aposentados, mas que a supplica do requerente merece ser attendida pela assembléa para se tomar
sobre ella alguma deliberação, e eu sou de voto que
se diga ao governo que visto não haver lei arbitre elle
o ordenado que julgar sufficieote, segundo sempre
foi cos tum e e pratica, pois antigamente tambem
não havia lei, e todos os dias se aposentavão cidadãos desde a primeira ordem de ministros até o
ultimo empregado com um ordenado co rrespondente
ao seu emprego e serviços. e não póde deixar isso
de ser assim porque o Estado deve sustentar a
quem serve e a quem tem servido .
O Sn . REZE:l'DE CosrA : - Sr. presidente, este
homem que co nta mais de 80 annos de idade e 50
de servico, e é fi el do thesouro publico, achou no
fim do ánn o passado uma falta de 6:800$000 no
dinheiro que estava a seu cargo: a sua honra e inteireza são laes que só a descuido ou esquecimento
se póde ella attribuir. Nos exames a que se pro cedeu encontrou-se uma addição desta importancia ,
sem designação da r epartição a qu e se destinava,
sahida no dia 30 de etembro; e co mo se aproxima e o balanço expuz ao theso ureiro-mór a respon abilidade em que estava, a s~1spensão qu e se
lhe eguiria do emprego qu e exercrn e o sequestro
nos seus bens a não pree ncher-se a falta que rn
e nco ntrava .
Re ultou disto o realisar-se debaixo da fian ça que
presto u, o e mprestimo feito pelo visconde do Hi o
Secco ao fi el com hypotheca na chacara em que
e te vive, e de todos os seus bens, com o que ::e
pre nch eu o cofre .
Req uereu elle immediatam ente a sua refo rma
om o ordenado por in teiro, e o modo de indemnisa r ao vi co nd e do Ilio Secco; a cujo respeito,
como escrivão d11 mesa do theso uro publico, fui de
parecer que merecia pelos eus longos serviços, sua
honra e zelo, a aposentadoria com o ordenado por
inteiro ; e qu e perce bendo o theso ureiro-mór
680$000 annuaes para falhas e elle fie l 400$000
foss e por essas quantias indemnisado o seu credor,
co ntando-se desde. 26 de Fever eiro de 1820, dia da
posse daquelle. O conselho da fazenda, ao qual foi
e te objecto a co nsultar, só no tempo deferio do
arbitrio que a.pontei.
O poder executivo julgando não competir-lhe a
dec i ão des te objecto o submetteu á desta 11lustre
a.sembléa, a quem o upplica nte agora recorre na
sua duplicada prctenção de r eforma e.Pagam ento do
vi co nd e.
A convicção em qu e estou da ua honra, intei reza e virttides, que todos reconhecem, e a neces sidade e mi eria a qu e ficará red uzido co m sua
infeliz familia, faltando-lhes os rec ursos desses bens
que hypoLheco u, me o brigão a implora_r a seu favor
a attencão desta assembléa, que revestida do pode r
legislativo póde occorrer á falta de l~gislação que
ha para reg ular os ordenados dos offic1aes aposen lados, como parece á ill ustre commissão ; acu din -
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do-se assim a um homem tão honrado e que coilta
mais de 50 annos de bons serviços .
Por ter dado a hora ficou outra vez adiado.
O SR. PRESIDENTE assignou para a ordem do dia :
1. 0 A conlinuação da 3ª discussão do proj ecto
sobre o juizo de ausentes; 2. 0 Regimento da assembléa.
Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde.- ftla110el José de Sou.::ci i''ra11ça, secretario.

''

RESOLUÇÕES DA A SE.Jl3LÉA
PARA JO É 10AQUIM CARNEIRO DE CiUIPOS
lllm. e Exm. r.-A assembléa geral constituinte
e legislativa do imperio do Brasil, approvando o
parecer da commissão de.fazenda sobre as rep_re.sentacões da camara da cidade de S. Paulo e muitos
dos sêus moradores, relativas ao dessecame nto da
Vargea do Carmo e atterrado da ponte do mesmo
nome ; e tendo resolvido que não se appli que para
a mencionada obra a contribuição voluntaria do
-caminho de Santos, por ser renda particular que
não póde ser distrahida do fim para que foi destinada, sem consentimento dos contribuintes, nem se
sanccione por ora a contribuição accordada em camara, por ser um conhecido gravame que não póde
-ser compensado com a utilidade futura daquelles
po>os : manda remetter ao governo a memoria e
planta offerecidas pelo sargento-mór engenheiro
Francisco Pedro Arbues .\foreira, e participar-lhe
que deve novamente encarregar_ exame~ de tanta
entidade a algum hydrauhco hab1l e pratico, e com
.as observacões deste, tanto sobre os trabalhos precisos, comô sobre a comp utação das despezas, in formar depois a esta assembléa, para esta en tão
deliberar quaes os fundos q\le se hão de destinar
para tão interes, ante obra. O que V. Ex . levará ao
conhecimento de Sua !llagestade Imperial.
Deus guarde a V. Ex.- Paço da assembléa, em
:22 de Agosto de 1823. - Jos é Ricardo da Costa
Àg1iiar de Andrada.
Sessão em 23 de A.gosto de f 823

PRESIDENCIA DO SR. BISPO CAPELLÃO-MÓR
Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã fez-se a chamada e acharão-se presentas
~ faltando com cansa os Srs. Pereira da Cunha,
A~drada Machado, Ribeiro Campos, Andrada e Silva,
Carneiro de Campos, Ferreira obre, Andrade Lima,
Nogueira da Gama, e Ribeiro de Andrada.
O SR. PRESIDENTE, declarou aberta a sessão, e
lida a acta da antecedente foi approvada.
O SR. ARAurn V1ANNA disse que tinha para apresentar uma felicitacão de José de Araujo da Cunha
.Alvarenga, CJl pitão:mór da villa do Sabará. - Foi
recebida com particular agrado.
O SR. RIBEIRO DE REzENDE annunciou que estava
.á porta do salão uma deputação da camara da villa
de S. João d'El-rei, que dirigia á assembléa uma
felicitação _pelo ex:juiz de Fóra da dita villa Antonio
Paulino Limpo de Abreu.
Foi recebida com particular agrado; e sahirão
dous Srs. secretarios a agradecer em nome da assembléa a felicitacão da camara.
Passou-se á ord~m do dia, que era a continuação

da 3• discussão do proj ecto sobro o juizo dos ausentes, adiada na sessão de 18 do corrente.
O Sll. TEIXEIRA VA cONCELLO , depois de um
longo discurso (que se não entendeu o que escreveu
o tachigrapho liossidonio) mandou á. m sa a s guinte:
<< EUENOA
« Ao§ 2. 0 Todo que for'm credores de pes oasfallecidas ou ausentes et .
« Ao
4. 0 . . . . Fiscaes, o quaos deveráõ acceitar, e fazer u o de allegaçõ o provas que qualquer
pe soa haja de fornecer a favor das heranças ou dos
sequestros sob pena de responsabilidade. - Va concellos». - Forão apoiadas ambas as partes.
O R. ÁLMEIDA E ALBUQUERQUE, pediu a palavra
o mandou á mesa a seguinte emenda aos arts. 2° e
3° do projecto .
« EMENDA
« § 2. 0 Que e principie pelas palavras. - O
credores de pessoas fallocidas ate.
" § 3. 0 Que se supprimão as palavras- e os juizes dos sequestros ate. etc. -A lbuqucrque. » - ão
foi apoiada em nenhuma da partes.
O SR. RocuA FRitNco, igualmente offereceu a
seguinte:
« EME;>;DA
« (Ao n. 4 da addição do r. Vergueiro) á p~
la vras a co11sa vencida acre cen te- e ou o seu eqm-

-r;alenle.
e< O n. 7 supprima-se.-Roclw Franco. ll ão
foi apoiada .
O R. VELLOso OARE pediu então licença para
se retirar por inc<Jmmodado.
(Fallárão tambem os r . !\faia, Vergueiro, Carvalho e ~ I ello, e i\lon tesu mal mas nada se n tondeu
do que escreveu o tachigrap 10 Possidonio.)
Por ser chegada a hora dos pareceres do com missões, fico u adiada a discussão .
O SR. ARAUJ"O V1ANNA, como relator da commissão da redacção do Diario, leu o seguinte
C< PARECER
" A commissão da redacção do Diario tendo de
formar um novo turno de tachigraphos para act:clerar a publicação do Diario propõe JoaquimMaria
de Souza, J\lanoel Fernandes Barreiro, e Antonio
de Araujo Gomes, e assigna por ora a cada um dos
dous primeiros nomo3ados o ordenado de trinta mil
réis, e ao terceiro vinte e cinco mil réis. Paco da
assembléa, 23 de Agosto de 1823. -Candido· José

de Araujo Vianna. - Antonio Gonçalves Gornide.
- João Antonio Rodrigues de Carvalho.» - Fo i

approvado.
Passou-se ao parecer da commissão de fazenda
sobre. o requerimento de Francisco Duarte Nunes~
que ficára adiado na sessão antecedente.
O SR. FRANÇA: - Convencido eu de que o provimento, destiluição, e reformas dos empregados
agentes do poder executivo são attribuições do
mesmo poder nas hypotheses occurrentes, e não materia de competencia do corpo legislativo, quiz que.
soffresse uma emenda o parecer da commissão ; afim
de que se ponha na marcha do seu respectivo andamento a aposentação do fiel do thesouro Francisco
Duarte.
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A nós compete-nos fazer leis que regulem as
aposentações em these, mas não cumpre aposentar
em hypolhese nenhum empregado.
Diz-se porém que não ha lei positiva que r egule
a aposentação : nem nós agora a havemos fazer para
esse caso particular ; siga o ministerio a esse respeito o direito consuetudinario, ou i.lo costume, com
que taes aposentações se têm feito a~é .agora; .que
as de futuro serão reg uladas pelo direito escripto
que se houver de fazer. Deixemos confusões de poderes; faça cada um o seu officio que no systema
constituc10nal da sua divisão lhe compete, e procederemos em regra. A minha emenda é concebida
no seguintes termos :
« EUENDA
« Que e aulorise o govern o para aposentar o
supplicante com o ordenado que lhe parecer justo ,
assim como se tem praticado até agora ; visto que
se recon hece não haver lei que regule as reformas,
t u aposentações dos empregados civis respeito á
co ntinuação de ordenados. - O deputado, França . »
- Foi apoiada.
O Sn. MoNTESUllL\: - Quando se apresentou este
parecer da commissão ouvi dizer que o governo não
tinha o poder de aposentar os empregados publicos,
porque só tinha o direito de os nomear, eu sou lambem desta opinião, porque tudo o que é despender
di nheiro deve ser estabelecido por lei. Trata-se
porém agora de saber se este homem que tem servido por tantos annos á nação ha de ficar no restó
dos seus dias sem ter que comer; eu creio que a
a sembléa o não consentirá na sua sabedoria ; mas
tambem me persuado qu e não entenderá que o
governo o deve aposentar uma vez que não ha
lei que regule as aposentadorias ; faça- se essa lei,
como ente ndo que é preciso e então terá o governo
o direito de aposentar os empregados segundo os
seus mereci mentos e erviços ; sem i so sempre me
opporei ao pri ncipio de que o governo o apo ente,
porque este acto é da aLtribuição do poder legislativo .
O n. FnA ·çA: - Eu já disse que estava convencido de que o provimento, destituição, e reformas
dos empregados agentes do poder executivo pertencião á e te, e não ao corpo legislativo : se me
convencerem ora do contrario, e que ao corpo legislativo é que compete apo entar em hypothese os
mesmos empregados, cedo da minha emenda, e então quero ter parte na deliberação porque deve ser
aposentado o fiel do thesouro.
O illuslre preopin ante parece-me que tem confundido as graças feitas á custa da fazenda publica com
a justiçalda continuação dos ordenados aos officiaes
i mpossibilitados por idade, ou outras causas physicas, de continuarem a servi r ; das quaes em regra
só póde conhecer o governo.
Mas ha nisso alguma difTerença : e casos ha m
que a aposentação vem a ser para o official um triste
despacho, que elle desejaria de boa mente renun ciar . Seja porém como fôr, uma cousa é deliberar a
assembléa sobr e o preterito, e outra é legislar sobre
o futuro .
A hypothese de uma aposentação não é hypothese
nova , tem a co rrenteza de exemplos na administracão
publica: se não ha lei escripta que as regule, ha o
direito de costume, e equidade, ou antes a razão da
justiça que a aconselhe, e autorise; portanto siga a
aposentação do fiel Francisco Duarte a norma das
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outras que se têm feito, nisso se lhe guarda a igualdade de direito muito embora a assembléa de fUt ur o
haja de legislar, que a ella sómente compete o apo~
sentar os empregados ; havendo ser-lhe devida esta
attribuição pelo que toca de gravame á fazenda publica, que eu sempre me esforçarei porque seja fiscalisada contra os desperdícios do governo; pois que
a minha intenção não é advogar a causa deste conlra
os interesses da nacão . Sou liberal naquillo que
cumpre sel- o ; e só faço as partes da justiça e da
razão segundo entendo.
O Sn. VEnGuEmo : - Que ao governo deve pertencer o nomear os emprega dos publicos, e tambem
o aposentai-os, é para mim indubitavel, e sigo nisto
os princípios do Sr. França; porém ha de aposental - os seg undo a lei. A commi ssão no parecer diz
que não ha lei para este requerente ser aposentado,
logo é consequencia que o governo o não podia aposentar, e por isso se remetteu a supplica a esta assembléa.
Autorise -se pois o governo para o fazer ; e procedendo-se assim está conservada a divisão dos poderes, porque se sup pre a falta da lei para este caso.
Eu creio que toda a assembléa está de accôrdo solrre esta pro videncia em favor de um homem que
conta 50 annos de serviços ; e para que assim se
verifique voto pela ameada do Sr. França que julgo
fundada na boa razão.
Julgando-se a materia discutida, propoz-se oparecer á votação, e foi approvado para se proceder
em co nformidade da emenda do Sr. :França.
Por não ha rnr mais pareceres entrou em discussão a indicação do Sr. Fra nça para as commi sões
apontarem os objectos sobre os quaes deveria o governo informar, proposta na sessão antecedente e
na mesma adiada por haver empate na votação.
(Fallárão os Srs. Vergueiro, e l\fo ntesuma, mas
não se entendeu o tachigrapho Silva) .
A' fi nal julgando-se a materia discutida, foi posta
á votação, e regeitada.
O Sn. SECRETARIO CosTA AGUIAR, leu a seguinte
indicação ofTerecida pelo Sr. Vergueiro :
CC ll'iDICAÇÂO

cc Proponho que as felicitacões mandadas á esta
assembléa, e quaesquer outras peças de que convenha a publicidade, sejão publicadas no .Diario do
Governo , fi cando a juízo da mesa escolher as que se
devem publicar, quando a assembléa o não determinar. - Vergueiro.»
Fizerão -se algumas observações, e notou-se que
não se publicando todas, as autoridades que não
vissem as suas publicada podião escandalisar-se, j
pelo que parecia ser melhor não imprimir nenhuma .
O Sn. PnESIOENTE, propoz a indicação dividin do-a em duas partes : a 1ª até ás palavras Diario do
Governo : e a 2• desde ficando até o fim. - Forão
ambas reg itadas.
•
O n. MoNTESUMA: - Sr. presidente : Quando
qualquer cidadão deve ser fiscal da fazenda publica,
como o não será um deputado ! Apresentarão-se
aqui,
se distribuirão na sessão anteceden te dous
balan ços do receita e despeza do cofre da intendenoia geral da policia ; e como delles não consta especificadamente em que se gastarão algumas quantias alli mencionadas, e isto me parece que devia vir
bem claro, e não tão generalisado, jttlgo do meu
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dev er fazer algumas observações, porque o publico
tem direito de saber com individuação em que se
gastão as rendas da nação.
Protesto desde já que nada tenho com as pessoas
encarre<>adas desta contadoria, folio unicamente do
que respeita á Fazenda .publica . Como esta reparticão não tem fiscal seiamos nós os fiscaes della,
m uito principalmente porque é talvezª. mais odio~a
de todas e a de que o povo tem mais medo, nao
porque o' fim da sua instituição seja máo, D?ªs pelo
que tem sahido della de revoltoso e despot1co contra a segurança individual.
Diz-se, por exemplo, que se fazem despi:.za com
presos mas não se sabe nem quantos sa o nem
quant~ com cada um se gasta; ig ualm ente se falia
de pretos minas sem que se diga ? eu num e r~,
nem como e acbão á cargo da pohcia ; e eu cr010
que não é de te modo que e dão contas para. o pu-:
blico saber em que se despendem as quan tias alh
apontadas.
Ainda é mais digno de reparo o que e acha no
verso das desp zas com . esta imples dec~ara ção
despeza em diversos ob)ecto. á cargo da mten~ e n
cia- isto na verdade nao sei o qu e é. Que servi ços
extraordinarios e occultos são estes da intend encia ?
Este mysterio dá que su peitar para a m.á, parle,
principalmente havendo em geral, como p d1 se,
uma prevenção desfavoravel a esta repart1çao.
Parece-me portanto mu1to conve1:nenle que s.e pecão esclarecimentos ao govern o, pois este ex1g1ra a
êompetentes no ções daqu el!a r epartil;ã? para nos
informar ; e fará a nece sana adrnrtencia para que
não appareção para o futuro taes parcellas sem que
venhão com a clareza prec1 a para qu e to do o
mundo saiba a applicação qu e tiverão qua es9 u~r
quantias despendidas. E u mando á mesa uma md1cação para o fim que acabo de mostrar ser necessario.
cc IXDICAÇÃO
« Proponho que se peção ao goyern o informa ~õ~
sobre os balanços da intendenc1a geral da poli cia
desde o 1° de .Abril até 17 de Julh o, e desde 18 do
mesmo até 31 ; visto que se ach ão muitas das sua
parcellas mui genericam ente concebidas, devendo
aliás haver nesta parte da publica admini stração a
maior e mais exacta especificação e fi calisação . O deputado, ilfontes1.11ma. »
(Fallarão os Srs. Henriques de llezend e, e \ ergueiro, mas não se entendeu o mesmo tachigrapho.)
Por ter dado a hora fico u adiada a discussão.
O SR. PRESIDENTE assignou para a ordem do dia:
l.• O projecto sobre o juizo dos ausentes : 2. 0 regimento da assembléa .

Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde. - ,lfa-

noel José de Souza Frnnça.- secretario .
RE$0LUÇÕES DA ASSE~IBLÉA
PARA JOSÉ JOAQUBI CARNErRO Dll CU!POS
mm. e Exm. Sr.- A assembléa geral constituinte
e legislativa do Imperio do Brazil sendo-lh e presente a indicação, do deputado Silvestre Alvares da
Silva, sobre a necessidade de se proceder na província de Goyaz á construcção ou concerto das pontes do Rio das Almas e do Orubú, e de se pôr franco
o caminho de Jaraguá que lambem se acha arruinado: .\lauda remetter ao governo a inclusa cópia

da referida indicação para dar sobre estes objectos
a providencias que julgar co nrnnientes. O qu e
V. Ex. levará ao conhecim ento de S. M. Imperial
-Deus guarde a V. Ex.-Paco da as embléa, em
23 de Agosto de 1823.-Josd Ricardo da Costa

Aguiar de Andrada.
S essão em 21:> tle Agos to tlc t 823
PRESIDENCIA DO R. DISPO CAPELLÃO-MÓJ\

Reunidos o
rs. deputados p las 10 hora da
manhã, fez-se a chamada e acharão- e prese ntes 72,
faltando com causa os r . Bibeiro Campos, F erreira
Barreto, Andrada e ilva, Alencar, Ferreira de
Araujo.
O Sn. PRESIDENTE declarou ab rta a se ão, e
lida a acla da antecedente foi appro vada .
Por não haver expedi ente entrou-se na ord em
do dia, que era a continuação da 3• di cu são do
projecto sobre faz enda de ausente .
O n. CARNEIRO:- r. presid nt e : e eu houvera de votar em geral obre e la materia , diria
que convinha extin guir-se ab olutam nt o juízo
dos ausentes, por er um juízo e xcepcional e d privilegio muito odioso, qu e e tab elece distin cção absurda entre os direitos e vantagens do credor e devedor, antepondo o ausente que se não sabe quem
seja, ao qual dá executi vo para co brar ludo qu anto
possa pertencer-lhe, ao prese nte, á qu em não permitte cobrar enão minimas quantia e sem aqu elle
privilegio da execucão; além de que a im ple inspeccão do regim ento do juizo do au ente mos tra
que· elle é um dos ferretes do sy tema colonial, destinado só para Guin é, .\Jina, Hrazil, Aço re , e mai
parles ultramarinas, das quaes e pr tendia fa cilitar
a saca de capitae pa ra es te e irem acc umul ar
no reino de Portugal, calculando- e pouco com os
inco nvenientes e embaraço , á qu fi ca1·ão uj itos
os moradores do ultramar qu e havião tran igido
com os antecessore do au ent e ; nd o portanto
evidente que aqu elle regim nto, além do defeitos e
desigual legislação que co mpr hende, é já incompati vel com a declaraçào da nos a independ encia,
como monumento do um systema qu e e acha pro cripto, convindo cm tal ca o ante in taurar- e a
audavel determinação da ordenações li v. 1° tit. 9•
do que tem gosado empre com vantagem os habitantes do reino de P ortu gal.
Propondo-me porém á vo tar obre o pre ente projecto de lei, digo que elle se deve adopta r; porque
melhor é diminuir o mal, do qu e deixai-o sub i tir
em toda a sua extenção. O vi cio da arr cadacão dos
bens dos ausentes co nforme o eu regimentô havia
já sido r econhecido pelos legi lador , e para o remediar, á beneficio dos negociantes que tives_em
tido sociedades ou fos em credores de quantias consideraveis aos qu e fall ecessem sem testamento, sahio
á luz o alvará de 17 de Junho de 1766, estabelecendo · que nesse caso nào tivesse lugar a arrecadação pelo juízo dos ausentes, mas se nomea ssem,
dentre os socios ou credores, administradore para
se liquidarem as sociedades e serem pagas as dividas ; e observando-se depois a insullciencia daqu ella
providencia foi ampliada pelo alvará de 10 de Novembro de 1810 mesmo para o caso de fallecerem
com testamento os socios ou devedores de negociantes.
Ora pergunto eu qu e razão haverá para que sejão
os negociantes mais protegidos pelas leis na arre-
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cadação de suas dividas, do que os lavradores, os
artistas, os empregados, os homens de letras, a
todas as mais classes da sociedade civil 1 enhuma
certamente : isto se deve attribuir ás idéas incompletas do economia politica que grassavão naquella
parto.
O Conde de Oeiras, que dominava no ministeiro
d oi-rei D. José, razão tinha em querer levantar a
corporação dos negociantes do abatimento em que
olla jazia p los projuizos transmittidos desde os Romanos, o nações barbaras que lhes succederão, que
sondo por constituição guerreiras, despresavão o
commercio e outras profissões pacificas; porém para
i so não era mistér fazer leis pill"ciaes á beneficio
de uma ó ela se, quando todas as outras igualmente
reclamavão a me ma protecção.
A maxima economica que manda proteger o commercio devo entender-se do grande e geral com mercio ou circulação da nação, .em cujo sentido
todos ão de alguma sorte negociantes, tratando
todos do trocar mutuamente seus bens, serviços, e
industria: até me animo a dizer que se a este respeito alguma distin ccão se houvera de fazer de
elas e á ela. e, a do negociantes, pelo que loca á
arrecadação de dividas, precisa de menos protecção, sendo muito mais difficultoso a qualquer cidadão das outras classes mandará côrte cobrar uas
divida , do que aos negociantes, que por via de
ua corre pondencias e tabelecidas tem para isso
as maiore facilidade .
Con iderando agora o projecto em si, e com a
emenda feita pelo honrado membro o r. \"ergueiro
que já se acha apoiada, elle offerece todas as garantia tanto á favor dos ausentes, interessados nas
heranças ou ben sequestrados, pois por aquella
emenda se mandão citar por edito , e se determina
npresentação da fiança pelo credores vencedores,
com o á beneficio do credore da dita herança e
ben , ao quaes se offerecc um meio de cobrar completamente a suas dividas no lugar em que forão
con trahida , sem perda das cu la que fi cão á
cargo da herança e ben convenddo ; o que é
muito conforme á razão e ju tiça, praticando-se
outro tanto ainda com os bens do orphãos que
não devem repular- e de peior condi~ão que o dos
ausentes e eque trado .
ó me cumpre notar sobre o n. 4 da emenda do
r. Vergneiro, primeiramente que ficas e livre ao
credor vencedor prestar fiança idon oa, ou dar caução de penhores ou bypothecas sufficientes; porque
em quantias avultadas ainda sendo os credores abonados será difficultoso ás vezes achar fiadores, e não
parece justo que quem tem bens sufficientes and á
pedir favore a outrem ; em segundo lugar acho
muito extenso o prazo de cinco anno , e ba tarião
tal vez dous ou tres á arbitrio da as embléa.
Com estas emendas fica o pojecto muito ra oavel,
e servirá para segurar a propriedade de cada um, e
a facilidade das tran ações á que nada tanto e oppõe como a incerteza e difficuldade do em bolço .
E' incalcula,·el quanto ob t.ào á circulação certa s leis
viciosas : uma vezes não empre la o capitalista o
eu dinheiro, porque nào é licito estipular francamente o interesse ou juro que aliá ê corrente na
praça, e ao qual ai.é a me .ma nações e sug itão
quando contrahcm ompr tuno outra vezes occorre a idéa de que o devedor ainda muit-0 probo e
abonado, póde morrer sem aju lllr suas conta_, e
vir talvez a arrecadação do aus~ntes que m lle horror! .Assim ficão immen o capita s aferrolhado nos
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cofres, que poderião, á sombra de melhor legislação, ir animar boas emprezas de agricultura e industria; assim se perpetuão os pantanos, e se conservão as matas cheias de jararacas, cascavéis, e
surucucús, quando podião alimentar uma innumeravel povoa_ção. l Portanto voto que passe o project.o
com as prrn c1paes emendas apontadas.
O Sn. Anouc1rn RENnON :-Sr. presidente : Eu
já aqui mostrei que este projecto não podia passar :
então eu fiz ver miudamente os inconvenientes que
dell e resultavão ; e agora tenho a satisfacão de ver
que o Sr. deputado Carneiro acaba de lembrar não
só os mesmos inconvenientes que eu encontrei, mas
lambem outros, que elle acaba de expender.
Por laes motivos, conhecendo eu que o mal existia, e que o remedio de te projecto não seria proficuo lembrei que o alvará de 10 de ovembro de
1810, com o que o precedeu podião ser ampliados
para toda a qualidade de credores, porque em verdad e Sr. presidente eu não descubro razão comeniente porque o Brazil ha de atlender mais aos brazileiros negociantes, do que aos lavradores, e artistas, e em geral a todos.
Porém examinando mai a materia, e pen. ando
sobre ella, sou hoje de diversa opinião, isto é, que
os e não é o verdadeiro mal, e grande mal que
existe, e que nós devemos dar outro mais proficuo,
e até mais natural para as circumstancias em que
nos acham'Js.
r. presidente eu acabo de examinar a origem
do jtúzo dos ausentes: elle é um tribunal de tacado
de toda a legislação portugueza é um tribunal creado para a colonias, mas todo em favor de Portu~al: cuidou-se cm q~ e . a heranças para lá fruem
mtactas apezar do preJ u1zo que cau_aya aos que cá
estavão O re ultado ulLimo era, que ainda quando
o herdeiro do Brazil ou o credor lá arrecadam o que
lhe pertencia, metade lá ficam.
Ora sendo assim como, e porqu e razão conservaremo este juizo, cuja existencia faz mal ao_ brazileiro , e só aproreita ao luzitanos no so inimigos ? E' portanto o meu voto, que o projecto não
pas e; mas como o mal exi te, e é preciso remedi o
torne á commi .sào para formar o projecto da abolição do juiso dos au ente ; com o que ficará curado
o mal com a legi lação exLtente e que acautelão o
caso das heran ças, em que não ha herdeiros , dando-lhe um curador para poder ser citado a requerimento dos credores Mandarei para a mesa esta
emenda geral que fa ço ao projecto em questão.
« EMENDA

« Proponho como cm nda geral que se mande fa-

zer novo projecto para ox tinguir o juízo dos ausentes, com o que se r medeie o mal.-Arouche »Foi apoiada.
O n. VEI\GUEmo: - Não posso c~nvir em queost projecto nào pa se, porque estou persuadido
que é d reconhecida utilidade, e que cm nada ataca
os dir ilo individuae , principalmente sendo approvada a minha em nda, pois creio ter providenciado
por ella tudo quanto requer a j ustica. Aqui ouvi
que atacava o direito dos herdeiros· pela falta de
citação, pois ningucm deve ser privado do que lhe
pertonc?, sem .ser ouvido e convencido em juizo.
Porém isto esta acautelado na emenda, com a citação que se faz quando e chamão pessoas incertas,
poi s creio que estamos ne.te caso e por isso propuz
a citação geral.
31
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O juiz não reconhece por herd~iros s~n.ão os habilitadvs; ainda mesmo que haja noticia de que
existe algum, logo que não haja certeza e alie não
·klsteja habilitado, não póde cobrar o que lhe pertence .
A outra especie de citação tão longe está de faz~r
alaum beneficio , que pelo contrario só serve ord1n~iamente d.e augmenlar consideravelmente adespaza, que ás vezes chega a er m_aior do que o
importe da herança ; porque, por vi~ de regra, as
-dividas pequenas são sempre em maior numero do
que as grandes, e sendo necessario haver uma domanda para cobrar cada uma das dividas pequenas,
ba um sem numero de demandas, e a de pesa é tal
que vêm as custas a importar mais do qtte o capital.
Eis aqtü porque eu assento que deve haver uma
citação gorai, para por este meio se chan;iar_em todas
as pessoas que entenderem que tem d1r01to á ~erança. O uso da citação geral é po~tanto muito
mais conveniente, sobre tudo sendo feita por editos
para que chegue á noticia de todos. _ Emquan~o
estavamos suj eitos a Portugal, não havia. remed10
senão seguir o que se acha1•a estabelecido, bem
que se instituisse só para o Brasil, pela gi:_ande
differenca de colonia a metropole; mas agora nao ha
razão pára que se sustente, nem injustiça em estabelecer uma lei geral; injustiça será querer sustenl~r
o onus de colouia, quando já não somos mais
colonia.
Disse agora um nobre deputado que s~ria _mel!1or
fazer um projecto pelo qual se extmgU1s e mt01ramente este tribunal; eu convenho que deve ser
abolido este monstruoso juiso em que se accu_mulão
tão grandes privil<lgios que atacão a propriedade
individual; porém como se não apresentou um projecto que tendesse a es_te. fim, e ~~ se. tratou de
facilitar a cobrança das dinda add1c10ne1 o q~e se
apresentou para o generalisar nest.a parte. (1 ao se
ouviu o resto.) No fim do discurso mandou_á mesa
o seguinte additamento ao artigo 2• do proiecto, e
1° das suas emendas.
« Sejão citadas por editos. os intere.sado , ou
herdeiros - Vergueiro. » - Foi apoiado.
O SR. CALMON sustentou que em these a emenda
do Sr. Arouche merecia a sua approvação, porque
o juízo dos ausentes devia ser abolido por odioso e
injusto; mas que considerando o largo tempo que
tinha levado a discussão deste projecto que tendia
sómente a remediar parte dos abusos do mesmo
juízo, se persuadia que seria eterna a de um que se
dirigisse a destruir de todo aque\le j uizo ; e não
podia resolver-se a apoia-la. (Ajuntou a este alguns
outros argumentos que se não podem ordenar pelo
que escreveu o tachigrapho Pedro Affonso.)
O Sa. Go:-;orn: - (Não o ouvirão os tachigraphos.)
f
.
O SR. ANDRADA MACHADO: -Ainda que os ataiJ:ues feitos ás emendas não sejão. lã? valiosos como
á primeira vista parecem, todavia e verdade o que
disse o nobre preopinante que tem embaraçado o
projecto de tal maneira, e se lhe tem mettido tanta
·cousa estranha, que está reduzido a um labyrintho.
As emendas que se tem propo11to, e mesmo o projecto todo, sómente dão um remedio por parcella; e
como eu sou inimigo de remedios por parcella, e
dêsejo remediar o mais que fôr possível, votaria
antes pela emenda proposta pelo Sr. Arouche, para
se acabar desde já com tal juízo de provedoria, que

não faz parte es ehcial de nossa legislação, e qu é
unicamente uma planta exotica.
A esta emenda s oppoz o nobre deputado o
Sr. Calmon, dizendo que olla causaria inda maior
mal, porque o novo projecto levaria muito tempo.
Engana-se o nobre deputado. E' mais fncil o muito
mais facil derrubar, do que constituir dP novo .
Para derrubar pouco tempo nos levaria, porque até
ficava remediado o vasio, pela antiga legislação que
ha a este respeito, emqtianto não se d sso outra
providencia. Por i so, digo, quo vi to ser o trabalho
mais facil, e o projecLo em nada remediar o abuso
que existem, é preferível mandar formar um projecto pleno e completo, que anniquillo até os
vestígios deste monstruoso tribunal. (Apoiado,
apoiado.)
O n. !LVA 11 BOA: - r. pre idente : nada podendo addir de essencial ao que está ponderado
pelos nobres membros sobre ser summamcnte impopular e odioso o juizo do defuntos ' e auzente ,
todavia ainda indicarei dous factos, que"provão ter
e e juizo estabelecido o eu discredito sem fama,
e rumor em contrario. Dos no os tratado com
Inglaterra e 1Io\landa ha perto de dois eculo , e
qne se achão em impressa collocções de convenções diplomaticas, consta, que havendo estipulado
os seus governos a liberdade de residirem e commerciarem os inglezes e hollandezes no Bra il,
expressamente ajustarão, que, fallecendo estes ahi o
dito juizo não entrasse na arrecadação dos b ns do
fallecido, mas os agentes das re pectivas nacões.
!'ia Bahia no principio deste seculo um negociánte,
José Affonso de Carvalho, fazendo o seu testamento
tendo em vista a Deus e a erernidade, declarou não
ter filh os, nem herdeiros forçados, e por is o instituio por universal herdeiro a um amigo a quem
confidencialmente encarregou entregar a heran~a á
do1ts filho naluraes, que se achavão auzcntos, um
~m Hollanda, e outro em Portugal, e a quem aliás
já havia reconhecido por sous filhos, por solemn e
acto na camara eccle iastica, destinando-os para
entrarem nas ordens da igreja.
Assim viu-se o raro exemplo de uma instituição
de herança fiduciaria, ou fideicommissaria da lei
romana; e tudo só afim de que os bens do fallecido
não fossem arrecadados pelo juizo dos defuntos e
auzentes. Ias como os seus fiscae tem otraclo mai
fino, que os corvos em busca de cadaver, apena
falleceu o dito negoci ante, sabendo do reconhecimento referido, se ingerio na arrecadação, (cujo
inventario montou a cem contos de rei ) e annullou
o testamento, confessando o dito amigo, fiel á vontade confidencial do fallec1do. Dahi resultou tal
barulho de pleitos, pela intervenção de um, que se
habilitou por herdeiro do mesmo fallecido por ca beça
de sua mulher, em demanda de filiação, que os filhos
reconhecidos por seu pãi, fi carão até o presente
defraudados, e enredados ainda se achão com litígios.
Mas, Sr. presidente, será tudo isto bastante para
já e já se alterar o regimento do dito juízo ? Entendo
que não, vistas tantas emendas que se têm feito ao
projecto, e que bem mostrão a sua complicação, e
a dificul~ad e de reformar um systema antigo, ainda
que defeituoso e- absurdo, sem pleno r.onhecimento
de causa. As emendas propostas excedem a dez,
que requer o mestre da critica Horacio -perfectum
decies non castigavit ad wnguern. Algumas dellas
são dignas de se adoptarem, quando se fizer a reforma; outras não me parecem coherentes. Mas,
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assim como na discussão que já houve sobre o projecto de extincç~o da mesa da i~specção, esta
augusta assemblea determinou que viessem as consullas do tribunal da junta do commercio sobre o
requerimento dos povos a este respeito, para se
decidir com pleno conhecimento de causa, parece
coherente que o mesmo se pratique a respeito do tribunal da mesa da conscieacia e orden's, a quem por
seu regimento e provizões de resoluções de consulta,
toca a in pecção da arrecadação das heranças e bens
dos d funtos e auzentes.
Estamos, r. pre idente, em systema de igualdade
de lei. e fallecendo negociantes sem testamento, ou
com elle, tendo socios ou credores da praca, gozão
estes do privilegio de cobrarem as suas ruvidas no
juízo do commercio, de qualquer quantia que sejão,
sem previa citação de herdeiros auz~ntes, nem en.cargo de fiança ao julgado, cm vutude das leis
existentes (salvo o direilo dos herdeiro ) e desde
1766, em que se inlroduzio este direito, ninguem
se arrip10u com essa anomalia juridica, attentas as
razões politicas em favor do commercio; porque
no arripiaremos de estender igual beneficio á
todas a classes, interessando o estado na facilidade
das compras, vendas, transações de credito dos
indivíduos, e quando aliás, pela liberdade do commercio, ora as relações dos nossos concidadãos se
têm estendido ao circulo maximo das nacões cultas,
e ainda as conservamos nos estabelecimentos que
temos em lacáo, e na Jndia, que é provavel se
quereráõ unir ao imperio do Brasil ? (Apoiado)
Sr. presidente: Constituição, é o primeiro objecto
desta augusta assemb1éa: precisamo de saber a
lei fundamental em que devemos viver.
E' conveniente que vamos adiantando os trabalhos sobre as urgentes reformas; mas, quanto ao
definitivo no projeclo em questão, convém se reserve
para mais tranquillo tempo. Tenho ouvido dizer,
que o juiso dos defuntos e auzentes foi do invento
machiavelico do sy Lema olonial para arrancar os
capitaes do Brasil. ão penso as im. O estabelecimento na origem foi justo. Cada um de nós, estando
auzente, não acharia bom que a justiça providenciasse á arrecadação de bens de sua herança jacente?
O systema colonial foi só estabelecido por ajuste
da potencias que tinhão colonias na Americano
congres o de Utrecht no principio do seculo ~as
sado : antes os in<>leze e hollandezes tinhão o commercio franco no Brasil, e estes já o havião deixado,
porque, segundo diz Jfably no seu Direito Publico,
os portugueze navegavão com ainda maior economia na carreira do Brasil á Portugal, e por isso
achavão mais conta irem buscar o generos do B:asil no deposito de Lisboa. Não duvido que lambem
depois a provisões da mesa da consciencia tivessem por alvo o arranco dos capitaes do Brasil, não
pelo systema colonial, mas só pelo commum erro
de economia polilica do tempo, pois esta sciencia
ainda está na infancia, visto que não se advertia
então no mal que e fazia á mesma metropole com
a falta dos capitaes circulantes nas colonia . Além
de qu.e. as remessa do juizo erão mais em letras,
que cm moeda.
Duas razões me occorrem para não se proceder
já á reforma do ju izo. A 1" é a manife ta animosidade com que se considera o re pectivo tabelecimento, como dictado pelo machia,:ell~sm do s ' tema colonial, e achando- e o Bras1l lao a gr rndo
pela injusta guerra, que nos tem feito Port.u«nl. Bem
advertio o político Tacito, que não co nvinha o cre-
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·depois dos successos; .POr se
desfigurarem os factos pelos {laitiilos dos contenores, sendo então ella escripta debaixo do influxo
~~s p~filícos rancores-recenlibus odiis c9mp_
o sita,
inter infensos, vel obnoxiôs ; neutris cwra posteriatis. Esta regra não só por identidade, mas Lambem
Põf maioria de razão, deve prevalecer quando se
forma legislação. A 2• razão tenho receio de declarar, por ter apparencia de incompatível com a moral
universal; mas, com venia desta augusta assembléa, a submetto á sua equidade.
Quando se propoz o projecto da nova lei, entre
os eus principaes motivos foi a estagnacão dos
fundos que se achão em deposito no theso"uro em
mais de dous milhões de cruzados perte~centes aos
defuntos e ausentes, que se não entregão aos credores, porque o regimento do juízo prohibe pagar
além de duzentos mil reis ainda sendo a divida de
escriptu_ra publica; mas essa mesma razão é a que
ora muito prepondera no meu fraco espírito, para
não se alterar já tal regimento, attentas as actuaes
urgencias do estado. Sem duvida o credito publico
reclama o actual pagamento das obrigações do thesouro .
Mas é não menos notorio, que elle está exhausto,
ou em grandes urgencias, por vazio occasionado
tanto pelas extraordinarias despezas da guerra,
como pelas desordens do governo anterior. O deposito é divida sagrada, quando é em dinheiro sacculo
signato. l\1as quando elle entra para a caixa geral, e
se confunde com o proveniente de outras arrecadaçõe , tem a mesma natureza de conta aberta de
credito e debito de negociantes. Se nos apertos, em
que se achão as nosas finanças, se franqueasse já
a todos os credores a cobrança de suas dividas, a
tumultuaria invasão causaria descredito terrível ao
the~~uro, e seri~ inutil a requisitoria pela impo~
s1b1lidade da sat1sfacão . QuandQo nosso banco sentio grande abalo peia remõção da côrte á Portugal,
faliria sem remedio, se pagasse pontualmente lodas
as uas .letras emíttidas. A economia, que adoptou
os modicos pagamento , salvou o seu credito; e
nem por isso se póde dizer, que faltou voluntariamente á fé publica.
A necessidade não tem lei, e fórça temporariamente a dispensa das leis. Isso aconteceu até no
banco de Inglaterra no furor da guerra passada
quando o capital p~cuniario se achava estagnad~
nos cofres dos particulares pela paralysia do corre
mercio, ou ahida para as operacões militares. Foi
então impossi 1'el pagar as suas· notas em moeda
metallica, e o parlamento dispensou a lei fundamental do estabelecimento, com o que se salvou o
estado .
·
o governo britannico, onde todo o dinheiro publico é com tanta exactidão fiscalisado nas suas
applicações, todavia concede o parlamento ao mimsterio um voto de credito, de grant+e quantia, e
sta, no fim da dila guerra, chegou a cinco ou seis
milhões esterlinos, de que nem o mesmo ministerio
· obrigado a dar conta ordinaria publica. Tal é o
bom systema de um Estado constitucional, onde se
sabe dar e conservar a ju sta confiança nos seus
servidores nacionaes . Porque entre nós não se dará
ao thesouro algum respiro, bem que com transitorio sacrificio dos credores dos defuntos e ausentes?
1
ão digo isto para impugnar absolutamente o
projecto de lei, pois estou persuadido que talvez o
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dito juizo mereça extiucção ou, ao menos radical e
reverendissima reforma.
O SR. TEIXEIRA VAscoNCELLOS : - Apezar de se
terem expend\do mui justas razões, para que se não
supprima este projecto de lei, direi mais o que me
occorrer. Este proj ecto não é só relativo aos represenl'1Jltes dos defuntos e ausentes, elle comprehende tambem aquelles, que por motivo político da
independencia des te imperio se passarão para Portugal deixando bens, que se achão sequestrados :
ora estes, bem como os successores dos finado s
nelle habitantes, se devem considerar na pre ente
quadra nossos inimigos ; e sendo un e outros devedores, é de razão e justiça, que por seus bens
sejão indemnisados os credores subditos deste imperio ; aliás serão elles de melhor direito, que es te
tendo títulos authenticos, como sejão algumas e cripturas publicas, que são de fé provada on ainda
creditos na conformidade do alvará que lhes dá a
mesma forca e validade.
Sabemos· que existem predios urbanos e rusticos,
sabemos que ha dinheiro pertencente a estes deY edores; que razão pois póde haver para não facilitarmos os meios para a cobrança de taes dividas a
beneficio dos credore , que além de se r emirem de
suas necessidades podem á proporção de sua forças
soccorrer o Estado? Seremos porven Lura mai zelosos dos direitos dos nossos inimigos que do nosso ?
Sr. presidente, em uma e em outra hypothese
digo, que é justo e n ecessario que se facilitem os
meios de se dar a cada um o que é seu, com salva
guarda do direito dos devedores, prestada fianca
idonea: o contrario é opposto á justiça e repugnante
á eq uidade. Demais o dinheiro pertencente aos
representantes das pessoas finadas, ou existe ou
não : se no primeiro caso, pague-se aos credores,
como fica dito ; se no segundo, facilite-se o meio
de iiem recebendo segundo permittirem as circumstancias actuaes, sem que jámai ob te a lei ·
sendo certo que para occorrer ás n ecessidades d~
Estado ninguem deve estranhar que o governo
tenha lançado mão desse dinheiro aliás pertencen te
a particulares, successores dos fallecidos .
Muito se tem dito sobre a necessidade da citação
para por este modo se denegar a etrectividade da
cobrança, mas, Sr. presidente, não será licito argumentar com identidade de razão para se obter
igualdade de disposição? Acaso ignora- e, que segundo a nossa legislação por vezes se disp ensa este
aclo? Jão é de direito sabido, que para se proceder a partilhas devem ser citados todos os interessados, mas se um estiver ausente por modo qu e
não possa ser citado, não se procede a ellas, ficando-lhe salvo o seu direito? Porque razão pois
não poderá admittir-se a mesma legislação a r espeito dos ausentes, quando tenhão. que oppôr á
cobrança do dinheiro recebido pelo credor debaixo
de fiança? , A provi6ão de 54 não dispensa esta
citacão na propria pessoa para o pagamento de
1000 a ~OS? Não será justo que pelos mesmos
princípios fique ella ampliada para o todo da divida?
Ouvi dizer que não havia razão de se chamarem
nossos inimigos os ausentes, que se achão em Portugal, e que a nação brasileira deve ser generosa.
Respondo : Ninguem ignora o estado presente cm
que nos achamos com Portugal ; é verdade que o
sangue se não quer rogado, porém prevalecerá este
adagio no seu devido tempo, e quanto á generosi<lade, nunca esta deve ter lugar em bens alheios e

contra os princípios da caridade bem ordenada.
Ouvi tambem a um illu tre deputado argumentar
contra a paridade qu e fiz da assignação de 10 dias:
parece-me, que ou não me entendeu ou se enganou,
porque é sabido qu 9 nesta acção summaria tem
lugar a fiança que pres ta o vencedor proseg uindo-se
na. causa depoi de recebidos os embargos: trouxe
pois es te lugar da ordenação para demonstrar qu
havendo caso, em que o autor recebe dl;lbaixo de
fiança aquella quantia que o r 6o lhe disputa, as im
lambem so póde considerar o credor, que prestando
fi ança póde soITr r oppo ição do devedor, a quem
fica salvo o direito de o chamar a juízo e convencei-o, em principio de prejuízo pela s'alva guarda
da fiança.
Vot~ portanto pelo presente projecto, pela sua
necessidade e até pela honra de ta asscmbléa, qu e
deve dar um te temunho, que sati faça ao publico
mo lrando-se assim digna da confiança que lhe me~
r eceu.
O n. ÁNDRADA MACHADO: - Eu votei que não
passasse este projecto e con tinúo nis o; qu ro que
se remetta tudo á commi ão d'onde emanou, afim
~ e propor u~na nova peça. Um illuslre preopinanlc
JUlf?a qu e nao é chegada a hora das reformas ; eu
cre10 que é, . sem embargo das razões que apreseutou... D1 se lambem que assim como tínhamos, a respeito da extinccão das mesas de in pecção, entendido que e cievia ouvir o tribunal da
junta do commercio, deveriamos lambem a respeito
deste projecto ouvir o tribunal da mesa da co nsciencia e ordens.
Sr. presidente, não Yejo a identidade dos dou
casos; quizemos ~m:~r a junta. do commercio porqu
ne_sse t!1?~nal ex1 sliao. mataria proprias que pod1ao dmg1r a comm1s ão ; existião queixas dos
povos e consultas a es e respeito; ora na me a da
consciencia e ordens não existe nada obre a materia deste proj ecto; todavia não terei duvida m
que á commi são se diga que ouça esse senhore
da mesa da consciencia e orden ; mas então marque- e-Ih ~ tempo para a resposta, porque se deixarmos isso ao seu arbítrio não responderáõ
nestes tres annos; eu con heço quanto e tes enh~re s são .aferrad~s ás suas praticas velha ; ão
mmto p eg.aJOSO~; nao Jargão nem á quinta facada.
D.1sse . mais _o 11lustre deputado que a sim como a
h1s~ona se nao deve e~crever logo depois dos aco ntecimentos nella referidos, assim nós, pela Juta em
que e~ tamos com a nação de que esta foi ramo, no
devenamos abster de legislar sem passar algum
tempo, para se obrar sem animosidade.
. O nobre preopinante sabe muito bem qu e grande
d1fferen~a ha de um ª· outro caso. A historia,
Sr. presidente, tem de pm lar os caracteres das figuras que nella representão, elogiar seus conheci~entos e ex.pôr seus c~imes, e pódo por isso a
p1i:itura ser mfiel e a d1scripção in exacta, ou por
odw ou por amor; mas o nosso caso é todo differente; as pessoas não apparecem, não tratamos só
de leis sem nos importarem os successos. . . erviu-se por ultimo. o nobre deputado de um argumento que me obnga, apezar de respeitar muito as
~uas luzes, a declarar que me pareceu um tanto
immmoral.
-Disse que tendo o thesouro tres milhões dest s
bens, se por uma lei pudessem os credores recebe~-os s~ffreria um choque perigoso, que é preciso
evitar, ainda ã custa de alguns sacrificios, e apon-
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tou em abono do que disse o exemplo do banco de
Londres.
Como não vejo semelhan ça entre os dous casos
escuso combater este argumento, e só direi que
isto ainda são elfeitos da ladroeira portugueza que
fe}izmente não .f1a de. continuar ent.re nós. O que
nao posso porem deixar passar, pois o ouvi com
assombro, é a proposição para mim nova que o
governo tem em certos casos domínio na propriedade do cidadão; não, Sr. presidente, nenhum go verno do mundo tem direito na propriedade ou
ben de individuo algum; nunca p9de valer-se de
d!nheiros !llheios; se o ~az obra sem direito algum,
viola as lms de fiel depositaria, é um salteador, um
tyranno.
E~ creio que o illustre preopinante quereria dizer
que e do dever de todo o cidadão contribuir, e que
o governo tem direito de receber; mas isto deve
ser proporcionado aos meios de cada um ; porque a
obrigação de contribuir suppõe sempre o direito de
cada um o fazer como póde; ora no nosso caso
além de ir o peso só cahir sobre os credores, sue~
cedi a qu.e não erão ou~~dos para verem, segundo os
s~ i: meio , o que podrno dar na proporção da prec1sao do Estado; o que faz uma grande dilferenca.
Demais, Sr. presidente, quando o Estado se acha
n~ neces idade de fazer face a grandes despezas e
nao tem thesouro de reserva para as occasiões de
urgencia, ou augmenta as contribuicões ou recorre
a emprestimo ; mas querer que ô peso só caia
sobre uma classe de cidadãos e que os mais se
~quem nndo, isso não; se carece abra um emprest1mo; mas nunca de modo algum e autorise o governo a dar em ladrão; pois não seria outra cousa
recebendo em deposito os ben alheios e não o~
querendo restituir.
·
o Sn. SILVA LISBOA: - ( ~ão o ouviu o tachigrapho.)
o n. TEIXEIRA VA CONCELLO :-Eu tanto respeito o direito de propriedade do credore , que
·ou eu mesmo que o estou defendendo : nunca
dis e que o governo devia agora con iderar-se autorisado para dispõr dos ben como seus ; outro é
o meu modo de pensar, eu me explico. Antes da
insta_Ilação da assembléa todos os poderes estavão
reumdos em uma só pessoa ; e então quem duvida
que. pelo chamado domínio eminente e absoluto'
era licito ao Imperante dispõr desses bens pel~
maneira e fórma que bem lhe pareces e?
E' dout.rina muito antiga e apoiada por escriptores .da primeira orde~, que a salvação do Estado é
a lei suprema ; e por isso não se deve estranhar a
minha expressão ailirmando que o ImperanLe tinha
direito para lançar mão desse dinheiro pertencente
a ausentes, segundo a praxe fazia- e remes_a delle
para o erario, e na falta de pessoas legitimas para
o receberem, apf>licava-se para captivo : mas,
co~o po~ e.ste modo (subsistindo esta legislação)
fica~ preJud1cados os credores, sejão elles e ses
capt1vos para receberem o que se lhes deve, sub tituindo aq uelles o lugar destes.
_O Sn ..ANnnADA l\lAcnADo : - Uequeiro a ordem ;
nao adm1.tto a comparaçã.o de subditos do Imperio
com Cl!l!.!-1vo ·; amda que Julgue que esla expressão
sa Ili impensadamente.
O Sn. TEIXEIRA VAsco CELLOS :- Esta duvida não
t.em l~gar; o que eu di se não póde ter outra intelhgencrn que não seja a de applicar-se este dinheiro
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a muitas pessoas a quem é tão preciso como a
propria liberdade.
O Sn. Mo.NTESUMA : - Eu já não pretendia fallar
nesta materia._ Ao principio .fui de voto que não
passasse o pro1ecto, mas ~epo1s que apparecerão as
emen~a~- do S~. Vergue1ro e outras mais, mudei
de opm1ao. HoJe apparece _uma indicação para que
~e. mande fazer novo prOJecto para se extinguir 0
·JUIZO dos ausentes.
Sr. presidente, este tribunal deve na verdade
aca~ar, m~s nem por isso vejo que se siga que 0
proJ_ecto nao dern passar, ficando assim privada a
naçao ~o remedia de que necessita; nem poEso
p~rsuad!f-m~ que a assembléa em tres discussões
nao tenha visto o q~e convém á nação . Eu conheco
que devemos exammar tudo com muita circuni spe.cção pa_ra <lue a 1.ei appareça baseada em princ1p1os d.e JUSt1ça, pois quando es tes faltão nunca
da _med1da _ adaptada P?dem resultar bens para a
n?-çao. . . 1ao posso porem conformar-me com o que 1
disse o nobre preopinante olferecendo o exemplo da
lngl~terra para que tomemos della licão. Não posso
convir de fórma algu.m.a em que os credores que
devem ser pagos pelo JUIZOdos ausentes sejão obrigados a s~cnficar suas fortunas para a patria sem
serem ouv1d?s; todos, dernmos concorrer com o que
nos for poss1vel porem pelos meios legaes ; con s1_1lta-se ayo~tade de cada um para vêr se póde ou
nao cootnbuir e com quanto, para que não conste
n~nca que se força ou constrange a que se dê o que
nao póde talvez dar-se, sem se faltar á necessaria
sustentação das familias . Desse tudo, senhores,
para as ur!ienc1a do Estado, mas voluntariamente,
sem que haJa a meno_r so~bra de que se exige for~a~~ente, porque isto e sempre uma manifes ta
lnJU t1ça.
Se a nação precisa, se está cm crise perigosa
t~mem- e medidas proprias, abra~se um em pres ~
timo ou proponha-se alguma medida que satisfaca
o fin.s, ~na não se tire por força ao credor o qÚe
~ffi: d1re~to de c?brar, e cuja falt a o póde reduzir á ,
md1genc1a e m1seria . Além disto o estado actual
da cou a. do Brasil não é tão t~meroso como 0
qu ~re m pmtar. A meu ~·êr está já extincto o receio
de m.vas~o de força luz1tanas, e a nossa indepen êlenc1a nao pó?e tardar a -er recõnbeéiêla ; uma vez
que ? bras1le1ros. levantarão o pendão sagrado da
sna mdependenc1a hão de triumphar com elle. E
que f~rç~ se po~em e perar de Portugal? Eelas
que v10rao á B~h1a se mo tra a fraqueza em que se
acha aquelle re.mo.
. Portanto não se póde applicar ao BrasH o que se
d1~se da Inglaterra, porque a alrnção publica não
exige srmelhante. remedia; e o que devemo faze!·
é obrar com equidade attendendo aos direitos de
to.dos; e como é geral o patriotimft:i nos brasil~1ros,. se fõr preciso, acudiráõ com seus bens e
vidas a defeza da patria ; ma por orà não nos
achamos nessas apertada circumst.an cias.
O SR . FRANÇA : - Eu lernnto-me meramente
para fazer uma obserraçào sobre o que disse <>'
honrado membro o Sr. Li boa. Nào é exacto o que
avanacou respeito ao pagai:n e nt~ dos herdeiros ab-intesta o ; nao ha herdei ro a todas as herancas
arrecadadas pelo thesouro ; pelo que, quando mes1no
houvesse elle de pagar o que tem recebido não.
desembolasria nunca enão uma parte mui diminuta
dos fundos arrecada d o~ · não chegaria isso nem a
tresentos conto5, e mesmo que pagasse tres milhões
32
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não era tudo a um tempo; quanto mais que presentemente não pódehaver credores á semelhante quantia porque só ha a pagar aos que existem no lmperio,
que julgo serão muito poucos: pois a maior parte
dos herdeiros estão fóra do Imperio ou em Portugal,
sugeito ao sequestro da sua propriedade aqui
r emanecente, com o que vem a ficar o dinheiro no
mesmo theso uro ; e outros já não exi tem ; pelo
que o th esouro nada tem a pagar porque não ha ess s
herdeiros. E muitos finados ha que não têm parentes
que os succedão em suas heranças ~b -i_nte lado, como
são por exemplo os filhos de pais m cogmtos . Do
que tudo se conclue que o thesouro pouco tem a
pagar dessas quantias arrecadadas: e isso mesmo mui
lenta, e progressivamente: donde não procede a
duvida pratica que apontou o mesmo il\u lre preopinante,
O SR . CARVALHO E MELLO :- Eu não devera mais
fallar sobre a materia deste proj ecto, nem o pretendia fazer, por ter em outras occasiões dito o que me
-0ccorreu por julrrar que elle continha inju tiça, e
desnecessidade. R eceiava mesmo parec r importuno
e repetir o que já estava dito, e talvez de sobejo.
Delibero -me porém ainda hoj e a fazer poucas e
p equenas reflexões sobre a materia em geral, e em
particular sobre aquella parte em que se trata dos
dinheiros sequestrados.
Para nos convencermos de que este proj ecto não
póde passar, é argumento incontrastavel o achar- e
demasiadamente sobrecarregado de emendas e modificacões. A difficuldade da materia, que mais evidente se tornou pela neccessidade das referidas
emendas, é manifesta, porque combinando-se a
mesmas emendas que já passarão e se vencerão
em diversos artigos, achar- e- ha um todo sem
connexão n em claresa, e até apparecerãõ vencida~
algumas proposições que são consequencias de
outras que não passarão, e teremos o desgosto dE
ver renhidas e porfiosas discussões frustradas, e
perdido todo o tempo que nellas se gastou. Eu
ouso afirmar, e sem temeridade, que na commissão
da redaccão das leis, combinando-se o que foi
vencido Úos diversos artigos, por mais tral.Jalho que
nisto se ponha, apparecerá um monstro, que em
vez de· estabelecer doutrina clara, regular, e util,
apresentará conclusões sem nexo, discordantes, e
até contradictorias .
E qu e se podia esperar das multiplicadas emendas,
distincções, e modificações, qu~ as dificuldades
ponderadas por mim e outros illustres collegas,
trouxerão e produzirão? Acaso podião ser luminosas
e conformes aos princípios da legislação universal,
que são sempre assentados em justiça e utilidade
geral, as doutrinas que mui de proposito e por
n ecessidade Sf. proposerão? Nenh nma outra cousa
podia de certo' ser o resultado, senão o que ha de a
commissão da redacção apresentar, com o desgosto
de que o vencido não póde passar por maneira
alguma como projecto de lei, que ha de regular o
verdadeiro modo do pagamento das dividas a que
erão obrigados alguns fallecidos .
Eu quizera antes que outro fosse o producto dos
nossos trabalhos; nem sou tão caprichoso e âmigo
das minhas opiniões que folgue do triunpho dellas .
Mas pela evidencia dos princípios com que combati
desde o principio este projecto, esperava qu e não podesseir avante. ão posso com tudo deixar ainda om
silencio quanto se diz sobre a necessidade e utilidade do mesmo projecto, pela parte que diz respeito

aos sequestros feitos nos dinheiros das heranças dos
ausentes.
A mesma injustiça que mostrei haver em se
pagarem dividas aos credores das heranças dos
ausentes sem audiencia dos legítimos herdeiros,
existe, quer esteja o producto das arrecadações nos
cofres dos ausentes, quer em sequestro , porque é
só a differença do lugar em que estiver depositado,
e o uso, que o estado pretender faz er do producto
dos mesmos sequestros não tem embaraço algum
porque es teja ou não pago algum credor, pois que
se fór necessario ao thesouro publico de pender
semelhantes dinheiros por necessidade urgente,
tanto o póde fazer exi tindo em um como em outro
cofre, porque com este uso contrahe a obrigação
de o pagar a quem se mostrar com o competente
titulo.
A todo o tempo que se legitimar qualquer credor,
virá pedir o seu pagameuto ao thesouro, bem como o
iria pedir a qualquer outro cofre onde e tivesse depositado. alta pois aosollios, que nem pela segurança daarrecadação, nem por e taro dinheiro estagnado e fóra da circulação, póde ter lugar o que neste
proj ecto se pretendeu estabelecer. É pois a minha
opinião, que tem sido sempre a mesma, que este
projecto não passe, e que, quando muito, vá de
novo á commissão de legi lacão não só o me mo
projecto, mas tudo quanto se tem dito, para que se
forme um no vo, o qual contenha disposições mais
ju tas e adaplavei á materia em questão, sobre
novas indagaçõe e informação do competente
tribunal da mesa da consciencia ordens; e então
apparecerãõ proposições mais justas e uteis, tendo
por base a justiça e utilidade.
O SR. PRE IDE ..TE declarou adiada a discus ão por
ter dado a hora da leitura de propo tas.
O SR. ECRETAIUO FRANCA deu conta de uma
extensa repre entação da ca1Üara da Villa de na pendy pedindo providencias sobre mui variado
objectos.
Foi ref!l ettido ás commissões de legislação e de
commerc10.
O SR. SECRETARIO Co TA AGUIAR leu uma feli citação da camara da Villa do Rio-Grande de
S. Pedro Sul.-F oi recebida com particular agrado.
O SR. ANDRADA MACHADO: - Sr. presidente: Na
semana passada decidio esta assembléa que se apresentassem r edigidas as leis que têm passado· mas
foi - se a semana toda, entramos em outra, e' nada
apparece; portanto requeiro que se recommende a
apresentação das ditas leis .
O Sn. RonRIGUES VEtLoso : - Eu tenho aqui
uma que vou ler; é sobre a fórma ·da promulgação
das leis.
<e A assembléa geral constituinte, e legislativa do
lmperio do Brasil decreta provisoriamente :
cc Art. 1º De todo o projecto de lei orba vez redusido a decreto, e lido na assembléa, far-s e-hão dous
autographos assignados pelo presidente, e os dous
primeil'os secretarios, os quaes serão apresentados
ao Imperador por uma deputacão de se te membros
•
'
nomeada pelo presidente.
« Art. 2. 0 Hum dos autographos será remettido
depois de assignado pelo Imperador, ao archivo da
as embléa, e o outroserá promulgado na forma do
art. 4°.
« Art. 3. 0 Os decretos da presente assembléa serão
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promulgados sem dependencia da sancção Imperial.
« Art. 4. 0 A promulgação será concebida nos termos seguintes: D. Pedro 1, por Graça de Deus e
unanime Acclamação dos povos, Imperador Constitucional, e perpetuo defensor do Brazi l, a todos os
nossos fieis subdilos saudc. A assembléa geral constituinte e legislativa do Imperio do Brazil tem
decretado o seguinte (a letra do decreto .) Mandamos
portanto a todas as autoridades civis, militares, e
ecclesiasticas, que cumprão, e fação cumprir o referido decreto em todas as suas partes, e ao ChancellerMór do Imperio, que o faça publicar na Chancellaria,
passar por ella, e registrar nos livros da mesma
Chancellaria, a que tocar, remeltendo os exemplares
delle a lodos os lugares á que se costumão remetter,
e ficando o original ahi até que se estabeleça o
archivo publico, para onde devem ser remeltidos
taes diploma . Paço da a sembléa, 19 de Agosto de
1823. - Antonio Rodrigues Velloso de Oliveira. Jasé Teixeira da Fonseca Vasconcellos. -João
Antonio Rodrigues de Carvalho. -José Antonio da
, ilva li/aia.- D. !V11no Eugenia de Locio eSeilbitz.
- Bernardo José da Gama. - Estevão Ribeiro de
Re::ende. "
O Sn. PnESIDE 'TE propoz a assembléa se eslava
conforme ao vencido: Decidiu-se que sim.
O n. RoDmGi;Es DE CARVALHO: - Como a forma
da publicação das leis se acha já estabelecida por
este decreto, parece- me justo que as commis ões
encarregadas da redacção dos que tem sido approvados os apresentem dentro de oito dias, pois me
parece sufficiente pra o para a conclu ão destes trabalhos. Eu fiz para este fim a seguinte
<C

IXDICAÇÃO

« Proponho que os r . deputados da difTerentes
commis õe que têm projeclo do leis já vencidos
para os redigir, o apresentem no espaço de oito
dias para serem remettidos com o decreto da promulgação. - O deputado, Rodrigues de Carvalho. ''
O n. A1'DRADA MACHADO: - Eu creio que excepto a commis ão de legislação nenhuma outra tem
decretos vencido , para redigir; mas desejaria saber
se com efTeito os ha em outros; porque já é tempo
de os apresentar
O Sn . l\IAIA : - a com missão de legislação não ha
mais que um, e não !l devo criminar a commissão
de descuidada, porque nada póde fazer sem a remessa
dos papeis necessarios.
O Sn. A1'"DRADA MACHADO: -Então não posso
deixar de dizer que os Srs. secretarios têm sido
descuidados porque as ordens <lerão-se e devem ser
executadas. Quanto ã indir.ação digo que não me
opponho a ella; mas quero que se acrescente que no
fim dos oito dias hão dn vir as que se acharem
redigidas, poi se acaso não estiver m toda promptas fiquem para ao depois.
E' mais que tempo de se apromptarem, principalmente não tendo algumas nada que redigir; a
da extinccão do conselho de estado venha que eu
a réd1jo mesmo aqui, pois não tem nada que fazer;
a que tem mais alguma cou a, e não é muito é a das
sociedades secretas; a outra do Sr. Pereira da unha,
não tem muito que redigir. Portanto a commi são
redija as que poder no tempo prefixo na indicação, e
eslejão ou não todas promptas levão-se as que o estiverem, porque tudo o mais é vergonhoso .
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O Sn. MoNTESUUA: - Eu pedi a palavra antes
do Sr. Andrada Machado ter fallado, e por isso
pouco accrescentarei. Eu cuido que o fim que teve
o illustre preopinante nesta indicacão foi o não ir
unicamente um decreto que constá só das formalidades da promulgação; isto na verdade só serve para
estar á gastar tempo, com idas de depulações porcanto eu votarei pela indicação, mas que se acrestente conforme o que disse o Sr . Antonio Carlos,
que se acaso não estiverem nos oito dias redigidos
todos os decretos vão os que se acharem a esse tempo
promptos.
Esta .hoje apresentada é neeessario que appareça ;
umíl lei tal como esta em que houve tão grande
debate, e sobre a qual se tem dito tanta cousa, e
até affirmado que de proposito se tem demorado,
deve já publicar-se, para que se terminem essas
injustas suspeitas, bem que eu esteja capacitado
que a commissão não se demorou de proposito.
oto pois pela indicação com este acrescentamento .
O Sn. Fn.4NÇA: - Para que havemes agora est<tr
a tratar de mandar uma leisinha de formalidades?
Sr. pre idente, eu voto pela indicação, não vá esta lei
sem as outras, porque por causa das outras é que
se fez esta que não tem objecto algum senão a
publicação das outras, e porta.nto não deve ir sem
ellas .
O !\.. RIBEIRO DE Ál\'DRA.DA : - Eu voto pela
indicação com a clausula de irem no tempo prefixo
de oito dias as leis que estiverem redigidas : não é
es encial que vão todas; á proporção que vierem
redigidas assim se irão remettendo. ou porém de
parecer que não va esta lei só sem ir acompanhada
de outras leis ; e como algumas dellas tem mui facil
redacção, podem sem incon•euiente apromptar-se :
tal é a lei dos procuradores de província, a do
illu tre deputado o Sr. Pereira da Cunha, e ainda
talvez outros de que me não recordo. Por consequencia digo que no tempo prefixo de oito dia- a
commissão e~carregada da redacção da leis apresente as que L1\·er promplas, para que va com ellas
esta das formalidade da publicacão. ·este termos
rnto pela indicação.
•
O Sn. \.!\'TIR ADA l\lAcRADo : - Pois eu digo mai ;
eu quero que, ou Yenhão ou não venhão sempre
esta va a S. l\l; e por i so faco á indicacão o seguinte additamenlo:
•
·
« Comtanto que não apparecendo leis algumas
redigidas além da que agora e apresenta, sempre
esta vá. - A'lldrada Machado. »
Sn. CARl\"EIRO fü
NHA : - E' indispensa vel
a prompta r emessa destas leis a . M ; e além das
rasões geraes eu direi que a minha provincia está
pagando a um procurador nesta côrte .sem necessidade alguma de eus servicos, ao mesmo tempo
que não tem meios para pagar as suas despesas
ordinarias ; o decreto para a extinção do conselho
de estado já está vencido e a sua redacção é facilima
eu peço pois que vá com os outros; e voto pela indicação, mas para que no termo de oito dias vão os
que estiverem promplos.
O Sn. MAIA : - Parece-me que esta restricção de
oito dias, além de escusada é muito injuriosa a
qualquer das commissões.
Se a assembléa pretende os decretos não tem
mais que ordenar que elles appareção; os que faltão
é porque ainda não sahirão da secretaria. Não se dê
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deste modo a entender que a commissão não cumpre os seus deveres.
O SR. MoNTESUMA :-Que sempre está comprehendida em alguma falta, não ha duvida; porque
esses mesmos qne diz que lá têm, logo os deveria
ter apresentac}o, e elles ainda não apparecerão;
portanto não está isenta de culpa.
Emquanto ao prazo dos oito dias não vejo que
em marcai-o se offenda á commissão; não faz mais
a assembléa do que determinar o tempo em que
entende que deve estar feito este trabalho, por querer quanto antes salvar a sua dignidade; não sei
que por outro fim se tomasse esta medida, qne é
aliás necessaria, e com a qual se não devem seguramente dar por injuriados os illustres membros da
commissão.
O SR. RODRIGUES DE CARVALHO:-- Eu sou membro della, e bem que não g.oste de culpar ninguem
sempre direi que o proj ecto das sociedades secretas
mandou-o o official-maior da secretaria; os outros
não sei onde estão. Creio que ao Sr. secretario é que
competia o mandai-os; isto não se fez; e não sei
como agora se pretende increµar a commissão de
legislação, quando ella não tem culpa alguma. Se
ha falta é da parte de quem compete remetter. E
porque é isto? Porque ninguem se quer incommodar. Quando se diz ao Sr. rncretario que elle
deve mandar, este diz que deve ser o offi.cial-maior,
e afinal lá ficão os papeis sem destino. O certo é
que o das sociedades secretas mandou-o o officialmaior, de sua propria curiosidade, sem que tivesse
ordem para isso.
O SR. ANDR.rn ..\. MACHADO:- Eu não sei se forão
ou não, mas devi ão ter ido; e esse mesmo das s ociedades secretas, que ha muito lá está, devia ter
apparecido; ora isto não póde deixar de dar uma
idéa de que a commissão tem sido descuidada.
O SR. FRANÇA :-Eu não sei porque razão se ha
de estar aqui increpando a secretaria, e as commissões.
Se a assembléa todas as vezes que tiver precisão
de qualquer trabalho o declarar de urgencia, nun ca
haverá falta; o secretario está encarregado de todo
o que se faz, que na verdade é excessivo, e não
póde acudir a tudo por falta de tempo ; mas declarando-se urgente altera-se a marcha ordinaria e
acode-se ao mais preciso ; fóra disto segue-se a
ordem dos trabalhos, e não vejo motivo para increpações.
O SR. PRESIDENTE propoz á votação a proposta
do Sr. Rodrignes de Ca-rvalho .-Foi approvada.
Propoz depois o additamento do Sr. Andrada Machado.- Foi regeitado.
- O SR. ANVRADA MACHADO :-Eu quando votei pela
indicação foi na persuasão que se approvava com
a condição que propuz.
O SR. CARNEIRO DA CUNHA : - Tambem eu votei
a favor della por entender o mesmo.
O SR. ANDRADA MACHADO:- Desta vez apanharão-me; mas eu terei o cuidado de evitar o laco em
outra occasião.
•
Passou-se á indicação do Sr. Montesuma sobre
os balanços do cofre da intendencia da policia, que
ficára adiada ua sessão antecedente em que fôra
proposta.
O SR. RIBEIRO DE REzENDE :-Sr. presidente, eu
não estava presente nesta augusta assembléa na ui-

tima sessão em que se tratou des te assumpto, e por
isso exporei hoje os meus sen timentos.
Desejoso de que a assembléa fosse inteirada do
est~d? actual da repartição da intendencia geral da
polrcia, para que até conhecesse q;u e não estava
no pé em que devia existir, apressei-me a mandar
fazer balanços, que fiz distribuir pelos Srs. deputados
para que assim fosse patente a todos a marcha da
mesma repartição desde o dia em que entrei para
ella; e em prova da minha boa fó, aié em conseqnencia ~~ mesmo balanço uspendi o thesoureiro
do exerc1c10 de uas funcções.
Eu conh~ç~, S~. presidente, ha muito tempo, que
es ta repart1çao nao tem um regimento que regule
a autoridade do seu chefe, nem tambem a sua
administracão, e quando ser1ri nella em outro tempo.
na qualidade de ajudante do intendente, fiz todos
os esforcas para remediar alguns inconvenientes
que se oiferecião, e arranjar as co usas de uma maneira satisfactoria, mas não me foi passivei ultimar
os meus desejos.
. Logo que entrei nella. nov~m e nte lisongeei-m e,
viste achar-se a assemblea felizmente inslallada de
que ella faria o passivei para remediar todo' os
males qu.e se achão nesta repartição, para a qual é
necossano olhar, se é que ella deve contin uar a
existir; não falia de regular as attribuições do intende(Jte geral da policia, falia sómente do que faz
objecto da indicação do Sr. Montesuma.
Eu sei que este nobre deputado na sessão antecedente notou algumas despezas que se achão nos
balanços como pouco legalisada s ; uma das que
apontou foi a de um conto de réis que apparece
no balanço .como despendido em diverso. objectos
a cargo da mtendenc1a, podendo-se por isso talvez
entender que se gastarão para fins occultos de espionagem.
Eu não .sei se teve ou não essa applicação; e
quando dei o balanço e examinei a receita e desdespeza, fiz na verdade alguma reflexão sô bre esta
parcella, que não achei documentada · mas vi depois que eslava autorisada por uma po~taria do meu
honrado antecessor, que se referio nella a uma
ordem de Sua Magestade Jmperial; e devo accrescent~r que ~uitas das despezas feitas pela intendencia têm sido sempre umcamente autorisadas por
ordens ou do Sr. D. João VI em outro tempo, ou
do nosso Imperador; taes despezas erão depois
presentes a Sua l\lagestade, que conhecendo o interesse dellas punha por um decreto o intendente
da policia a salvo de toda a responsabilidade.
F;u espero q:ue desp eza~ desta natureza não sejão
mais n.ec.essar!as; mas ate agora Sua Magestade que
as autonsou e porque as achou precisas; estavamas
em. tem,P?S m1;1ito arriscados, e era indispensavel
acl1va v1g1~ancia. Não póde, portanto, increpar-se
por 1srn o 1llustre collega que acabou de intendente
po~que obrou autorisado por quem o podia au~
tonsar.
qua~to ás outras parcellas, que apparecem, e que
forao igualmente notadas pelo nobre deputado o
Sr. Montesuma, direi tambem alguma co usa. Fallou
nas despezas feitas com presos como lancadas com
pouca clareza; eu vou dar os esclarecimêntos necessarios.
Antigamente, no tempo do antigo governo semr>re a po~icia tinha immensidade de presos, que se
den:ioravao .dous e tres m~zes por correcção e outros
mmtos motivos; mas hoJe não é assim, são mui
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poucos os presos de policia, porque se tem adaptado
-0 methodo de não condemna:r ninguem; prende-se,
por exemplo, um homem achado com uma faca, ou
em qualquer desorde!ll, o commandante da 9u.arda
da policia o remette immed1atamente ao mm1stro
criminal do bairro; este lhe fórma a culpa, e a policia fica fóra disto; e os que vêm remettidos de
fóra, que são diariamente oito, .de~ ou dose, vão
logo igualmente para as varas crimmaes.
A policia limita-se hoje a vigiar sobre a segurança publica unicamente.
Est s presos de que falla a r elação não são presos
de policia, são da natureza de quinze _ou dezesete
vindos de P ernambuco, que se achavao ha pouco
ou que ainda e achão presos ; e as despezas feitas
com elle , sempre se fazem por ordem immediata
do Imperador.
Para ess s quinze, ou dezesete rec~ bi u~a portaria da secretaria de estado dos negocio\; da JUSt1ça,
em que se ordeno u que lhe acudisse cbm i,00 réis
diarios; e reílectindo eu que na relação erão comprehendidos alguns militare~, que talvez vence~s~m
soldo, e desejando econom1sar o cofre. da po.hcia,
representei e tive em resposta 9.~e devia contrnu~
esses 400 réis por dia a estes mihtares, porque nao
vencião nada pelo lhesouro publico.
Os presos de galé~ em que lambem se falla no
balanco fazem serv1cos necessar10s, que outros trabalbado~es, e não fÓssem elles, virião fazer, e não
pelos 100 réis diarios que com cada um dos ditos
presos se despendem; eco ~omi sa ndo- se assim gast?s
maiores do thesouro nacional, e tanto que continuadamente se pedem destes presos á policia para
limpezas e outros muitos trabalhos, e pelo ~enos se
occupão nisto s~ssent~ a set~nla homens; arnd!l ha
pouco fariío ped1àos vmco cm co, por. um offic10 do
ministro da marinha, para certo serviço no arsenal,
Ha, poi , necessidade de sustentar os taes presos,
pela eco nomia apontada, e porque, muitas vezes
me mo, pagando- se mais a homens de fóra não
apparec m, já porque o serviço é feito em estradas
disiantes, para onde os senhores não querem que
eus escravos se afastem, já por outros muitos motiVÕs; ficando por i o evidente que tal despeza é
mui bem feita , além de o ser com legalidade , como
uccede com quae quer outras, pois nunca se abona
despeza alguma de qualquer natureza que seja sem
ser cabalmente legalisada.
Além destes presos ha outros que lambem a .Policia sustenta: são os retos qlte vêm remett1dos
de fóra. Logo que chegao se manda publicar pelo
Diario a sua chegada; mas emquanto uão appare' cem seus senhores estão comendo do cofre da po·licia; e esta, aproveitando-se delles para algum
serviço publico, paga a menos braços de fóra; e
depois quando os senhores apparecem pagão 100
réis por cada um dia que os escravos farão sustentados .
Quanto aos pretos minas, em que tambem tocou
o Sr. Montesuma, passarei a dizer o que ha.
Quando aqui chegou uma embarcação apresada com
escravos minas, e quese julgarão livres, farão dados
condicionalmente -a varias pessoas por dez annos, e
o- nobre deputado que es tá presente, e que então
servia o lugar de intendente geral de policia, lembrou-se mui acertadamente que devia ficar a policia
com quarenta destes pretos, pe1a utilidade de os
empregar nos trabalhos do p~sseio publico, illuminacão da cidade e outros serviços como os de estradas, para os quaes não se achão com facilidade es__-
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cravos jornaleiros, e quando se encontrão alguns
são muitas vezes de grandes distancias, como de
duas e tres leguas, e é preciso então sustentai-os
com vencimento de grandes jornaes.
Por esta reconhecida utilidade se tomarão e se
conservão estes pretos minas, não se podendo considerar senão como muito bem empregada a despeza que com elle se faz.
Disse mais o illustre deputado o Sr. Montesuma
que a repartição não tinha contadoria, nem que~
fiscalizasse cousa alguma.
Sr. presidente, se em outro tempo, principalmente
logo que o Sr. D. João VI estabeleceu no Brasil a
intendencia da policia, se tivesse tratado disto com
at enção, seguramente se teria feito um regimento;
porém não se cuidou de cousa alguma, e até hoje as
arrecadacões são feitas da mesma fórma.
Eu ten.ho servido muito nesta reparticão, e bem
conheço a necessidade de se crear uma f:ontadoria,
porque esta e a thesouraria estão confundidas na
secretaria da policia, com mil inconvenientes do
serviço. Isto mesmo foi reconhecido pelo meu honrado antecessor, o Sr. Antonio Luiz, que chegou a
representar sobre este objecto, e havendo já um
decreto datado de 17 ~e ~larço de 1821 , que man~ava crea! a thesourana e co.nlad~ria, não sei que
mconvemente teve esta providencia que se não poz
em execucão.
O certo· é que eu já foliei a Sua Magestade Imperial, e lhe disse que era muito necessario crear
esta contadoria, porque da fórma em que as cousas
se achão é grande a confusão .
Da minha parte tenho feito quan to posso para remediar estes males ; os meus honrados antecessores
fizerão o mesmo ; e observando-se o decreto que
ainda está sem execução parece-me que fica tudo
em ordem, e cessaráõ os e crupulos do illustre deputado o Sr. l\fontes uma e de todos aquelles que se
interessão pela boa marcha daquella repartição, de
que estou a testa.
E' quanto tenho a dizer.
Declarou-se adiada a discussão por dar a hora.
O SR. PRESIDENTE assignou para a ordem do dia:
1. 0 A continuação da 3• discussão do projecto
sol.Jre fazenda de au entes.
2. 0 A nomeação da commis ão es pecial para a
redacção das leis.
3. 0 Regimento da assembléa .
Levantou-se a sessão ás 2horas da tarde. -1lfonoel José de Soii.:ra França , secretario.
Sessão em 26 de Agosto de 1. 823

PR.ESIDENCIA no R. BISPO CAPELLÃO-MÓR
Reunidos os rs. deputados pelas 10 horas da
manhã, fez-se a chamada e acharão-se presentes
68, faltando os Srs. Andrada l\Iac)Ji.do, Martins
Bastos, Accioli, Andrada e Silva, Ferreira Nobre,
Carneiro da Cunha't,!. Aln:ieida e Alb.uquerque, Ribeiro de Andrada e !' erre1ra de ArauJO.
O SR. PRESIDENTE declarol1 aberta a sessão e lida
a acta da antecedente foi approvada.
Foi remettida á mesa a seguinte declaração de
voto:
« Declaro que na sessão do dia 25 votei pela indicação do Sr. Andrada Machado , em que preten33
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O SR. ÁRAUJO LmA :- unca digamos que a vo<lia que não havendo outras leis redigidas no tempo
aprazado, se remettesse sempre a lei do formulario tação está nulla; é um erro que nfto deve espalharse; 46 Sr . dep u ~ados fazem ca a e representão a
para a promulgação.
naçã?, e portant? a votação está valida, na con« Paço da assembléa, 26 de Agosto de 1823.ltii:: Ignacio de Andrade e Lirna-Carneiro da form idade do rtlg1mento q ue é a lei que nos rege.
O Sn. MoNTESUMA : - O illustre deputado não
Cm1ha- Fort1ma . »
O SR. SECRETARI O CosTA AGUIAR participou ter disse cousa alguma de novo; todos nós abemos o
que se tem ve ncido a este respeito ,mas tra ia-se de sarecebido as seguintes felicitações:
1. • Do governo provisorio da província do Rio - ber se é bem applicada neste caso a determinação
Grande do orte .-Foi recebida .;om particular do regimento.
Pela chamada sabe-se que vierão mais rs. depuagrado .
2 .ª Da camara da villa de Baependy, o!Terecida tados do que estão agora no salão e até alguns que
pelo seu representante João da Cruz da Silva Gui- fallllrão na discussão não o achão presentes; paremarães, que se achava á porta do salão.-Foi re- ce-me p~i que é de razão chamarom-se, porque
cebida com particular agrado; e dous rs . secreta - fazem hoje parte da representação e até julgo quu
rios sah1rão a cumprimentar o dito deputado da sem elles não ó valio a a votacão. (A' ordem, á ordem.)
•
.camara, na forma do estylo.
O SR . CosTA AGUIAn: - Eu não sei como isto
3.• Da camarada villa da campanha da Princeza,
()!Ierecida pelo seu representante José Antonio de ainda é objõcto de questão. A assembléa já decidiu
Almeida, que igualmente se achava á porta do qu~ havia sessão com 46 rs. deputados, logo a vosalão.- Praticou-se o mesmo que com a antece- taçao que so faz com este numero necessariamente
ha de ser valio a; e se isto é assim como ha de deidente.
Deu o me mo r. secretario conta de dous offi- xar de sê-lo com 54 ?
. Confes o que não vejo razão para duvidar davacios:
lidade ela votação, a não ser por vontade de argu0
1. Do Sr . deputado pela província de Pernam- meutar.
buco :\lanoel l\1aria Carneiro da Cunha dando as razões porque não podia vir immediatamente tomar . O n. CARNEIRO DE Cu1Po :-Quando nós deciassento no congresso.-Ficou a assembléa intei- dimos que houvesse sessão com 46 Sr . deputados
o. numero dos reunidos era muito menor; e alé~
rada .
2. 0 Do Sr. deputado pela província de Goyaz Joa- disto, se não tivessem vindo mais senhora hoje ã
quim Alves de Oliveira participando que por im- assembléa, nada dizia, mas eu vejo pela chamada
pedimento phisico estava impossibilitado de tomar do ~r . s~cretario que se forma hoje a sessão ele 66
assento na assembléa.-Foi remettido á commissão ~ nao sei porque os doze que talvez estão na sala
1mmediata não têm direito a votar, uma vez que
de poderes.
co~parecer~o_, _muito mais t~atando-se da approParticipou tambem que eslava sobre a mesa o di- vaçao ou reJeiçao de um proJecto de lei que nos
ploma do Sr. Henriques de Rezende que se exigira deve merecer a maior circumspecção.
da camara de Olinda.- :\Iandou-se g11ardar no arEis aqui porque tambem sou de voto que su dechivo.
E por ultimo deu conta de uma representação de vem chamar.
Fizerão-se mais algumas reflexões e por fim devarios habitantes e lavradores do Ceará, mandada á
_mesa pelo Sr. Costa Barros.-Foi remettida á com- cidi u-se que. ficava adiada a di cussão do artigo, em
con~equencia do empale du votação, na fórma do
missão de agricultura e commercio .
Comparecerão então na sala os Srs. Ribeiro de regimento.
3.~ Se ~ acliament~ do artigo 1° prejudicava a
Andrada e Almeida e Albuquerque e tomarão os
contmuaçao da votação sobre os outros. - Venseus assentos.
ceu-se que não.
Passou-se á ordem do dia que era a continuação
~·· ~e o artigo 2° ,se a~provava tal qual, sem re-Oa 3ª discussão do projecto sobre fazenda de au- laçao
as emendas respect1vas.-Venceu-se que não.
sentes.
5.• Se a assembléa supprimia a clausula - subDepois de fallarem varios Srs . deputados (cujos ditos deste l mperio - conforme a emenda do
· discursos se não transcreverão por se não entender Sr. Teixeira Va concellos.-Venceu-se que sim.
-0 tachigrapho Silva) julgou-se a materia disculida.
6: 0 Se a~provava o art. 1° da emenda do Sr. VerCompareceu a este tempo na sala o Sr. Accioli e gue1ro. -Não se approvou.
Se approvava o art. 2° da mesma emenda.tomou assento .
Foi approvado .
O SR. PRESIDENTE propoz então á assembléa:
8.• Se approvava o art. 3° da dita emenda.- Foi
1. 0 Se o projecto se regeitava de todo.-Ven- approvado
.
-ceu-se que não.
9. º Se approvava a l • parte do art. 4° da mesma
2. 0 Se a assembléa approvava o artigo 1° . -Fi- emenda, ate ás palavras -cousa vencida.-Foi apcou empatacfa a votação com 27 votos pró e 27 provada.
contra.
10 . ~ Se appr~vava a 2ª .parte do .dito artigo que
O SR . VERGUErno. - Parecia-me justo que se respeita ao rendimento a Juro da 101.-Nào se apchamassem os Srs. de putados que estão lá dentro, provou.
pois i:reio que uma vez que vierão á assembléa de11. 0 Se a obrigação da fiança devia durar por 5
vem comparecer na votação; talvez a sua ausencia annos.- Venceu- se que não .
désse causa ao empale.
. 12.0 Se devia durar 3 annos.-Venceu-se que
O SR. CosTA AGUIAR :--A votação está regular; sim .
13.• Se passava a doutrina do art. 5° da dita
estão presentes 54 Srs. deputados e com 46 já a votação. é valiosa. Eu não posso entender outra cousa. emenda. -Venceu-se quo não.
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14. 0 Se estava prejudicado o art. 6° pelo venci- com 34; Francisco Carneiro, com 33; Carvalho e
mento do anterior.-Decid1u-se que sim.
Mello, com 29; Silva Lisboa, com 22.
15. 0 Se approvava o art. 7° da dita emenda.O SR. PRESIDENTE assignou para ordem do dia:
Venceu - se que não.
1. 0 A discussão do art. 1° do projecto sobre fazenda
0
16. Se approvava o art. 3° do projecto até ás de ausentes, adiado por empate de votação. 2. 0 O
p~lavras -arrecadação do juizo.-Venceu-se que projecto sobre a creacão de duas universidades no
nao.
Imperio.
•
17. 0 Se approvava a 2• parte até á palavra -seLevantou-se a sessão depois das 2 horas da tarde.
queslrados.-Venceu-so que não.
18. 0 Se o rosto do artigo estava prejudicado.- Jfanoel José de Souza França, secretario.
Decidiu-se que im.
19. 0 e approvava o art. 4° sem relação ás emenRESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA
das.-Vonceu-se que não.
20. 0 Se approvava a l• parle do artigo com suas
PARA MANOEL JACTNTBO .-OG UEIRA D! GAJIA
emenda .-Venceu-se que não.
21. 0 e approvava a 2• com suas emendas.Illm. e Exm. Sr.-A assem biéa geral constituinte
Ven ceu-s e que não.
e legislativa do Imperio do Brazil, approvando o
22. 0 e approvava a emenda do Sr. Rocha Franco parecer da commissão de fazenda sobre o requerirelativa ás fianças.-Venceu-se que não.
mento de Francisco Duarte unes, fiel pagador do
23. 0 e pa ava o artigo addicional do Sr. l\faia thesouro publico, que pediu ser aposentado com o
para so appellarem ex.-officio as sentenças para a seu ordenado por inteiro, e alguma pro,idencia
para pagar a divida de seis contos e oitocentos mil
me a da consciencia.- ão passou.
24. 0 e es tres annos concedidos para desone- réis que contrahio para preencher o alcance de igual
ra ção das fiancas, so concedião como pra o aos quantia em que achou o seu cofre em um dos balanherdeiros para ·embargarem as sentenças.-Ven- ços semestres do mesmo lhesouro : resolveu, não
obstante ser indeferível o requerimento em ambas as
ceu-se qu e não.
25. 0 Se approvava o arl. 5° do projecto.-Deci- suas partes por não se fundar em lei, autorisar o
goYerno para aposentar o supplicante com o ordediu-se que não.
O R. SECRETARIO Co TA AGUIAR pediu a palavra nado que lhe parecer justo, em attenção aos sem
para ler o eg uinte oficio do ministro dos negocios bons e longos serviços, e á sua avançada idade que
o impossibilit<t de continuar no exercício doileu emda fazenda:
prego. O que V. Ex . levará ao conhecimento de
<< lllm. e Exm. Sr.- ~Ianda Sua l\fagestade o S. M. Imperial.
Imperador que se remetta a V. Ex., para ser preDeus guarde a V. Ex. Paco da assembléa, em
ente á assem biéa geral constituinte e legi !ativa, 26 de Agosto de lS-23.-Josl Ricardo da Costa
a consulta inclusa do conselho da fazenda para que Aguiar de Andrada.
a mesma assembléa haja de resolver o que lhe parecer sobre o requerimento dos negociantes desta
praca em que pedem a derogação do decreto de 11
Sessão em 27 de Agosto de ~ 823
de Dezembro do anno pa~sado na parte relativa ao
PRESIDENCIA DO SR. BISPO C!PELLÃO-MÓR
seque tro obre os bens dos habitantes de Angola.
« Deu guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de JaReunidos
os Srs. deputados pelas 10 horas da
n ei ro, 25 de Agosto do 1823.-Manoel Jacintho
·ogueira da Gama.- r. José Ricardo da Costa manhã, fez-se a chamada e acharão-se presentes
Aguiar de Andrada.» -Fo i remettido á commis ão 68, fa;tando com causa os rs. Andrada Machado,
Rocha Franco, Gama, Andrada e ilva, Ferreira
de legi lação.
obre, Carneiro da Cunha, Andrade Lima, Ribeiro
Lou depois outro do ministro do negocios do de Andrada e Ferreira de Araujo.
imperio concebido nos termos seguintes:
O R. PnESIDENTE declarou aberta a sessão, e
e< lllm. e Exm.
r.-De ordem de Sua i\Iages- lida a acta da antecedente foi approvada ; fazendolade o Imperador remetto a V. Ex. para ser presente á augu ta a sembléa geral constituinte e le- se nella a declaração que pediu o r. Costa Barros
de ter sido elle quem apresentára a representação
gislativa do lmperio do Brazil o officio incluso da
de varies habitantes e lavradores do Ceará, cuja decamara da villa de S. João d'El-Rei em que pede, claração
faltava na acta.
a bem dos seus habitantes, uma reducção nos imSn
.
ECRETARIO Co TA AGUIAR deu conta de
O
po los que se pagão no grande numero de passagens daquelle discricto, por depender este objecto uma felicitação' da camara da villa do Rio Pardo,
dirigida por Antonio Vieira da Soledade, que fôra
da deci ão da me ma a sembléa .
Deu guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Ja- procurador da província de S. Pedro.-Foi recebida
neiro, 25 de Agosto de 1823.-José Joaquim Car- com particular agrado.
O SR. SouZA l\IELLO :-Sr. presidmfte, levanto neiro de Campos.-Sr. José Ricardo da Costa Aguiar
de Andrada.»-Foi remettido á commisaão de fa- me para declarar que uma carta que hontem recebi,
com data de 10 de Julho proximo passado; do gozenda.
Pas ou-se á 2• parte da ordem do dia qu e era a vernador das armas da provincia das Alagoas, me
diz que aquelle militar me tem encarregado por mais
nomeação da commissão da redacção das leis.
de uma vez de apresentar a esta augusta assembléa
O SR. PnErnE;-;TE propoz se a commissão se com- suas felicitações e voto de respeito e adhesão; e
poria de tres membros e decidindo-se que não, pro- como não tenho recebido taes cartas, e desejo que
poz o numero do cinco e foi approvado.
eu e elle não sejamos censurados nos nossos devePrncedeu- o á eleicão e sahirão eleitos os Srs.: res, assim o participo, e envio á mesa uma nota esMaciel da Costa, coni 4.2 votos; Miguel Calmon, cripta que requeiro seja inserida na acta, para que
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conste, emquanto a dita autoridade renova seus re- trabalho. Que o projecto não corre ponde ao seu
fim, demonstra-o a sua simples leitura (leu.)
feridos votos.
Contém o projecto uma prom s a, ou uma espe<< Declaração
rança de que hão de haver duas universidades; que
« Como por uma carta do g?vernad?r das armas ~a estas hão de ter estatutos ; e que em tempo compeprovincia das Alagoas Joaquim l\farianno de Oli- tente se designaráõ os fundos precisos.
Ora quem não vê que neste projecto nada se e taveira Bello, com data de 10 do mez passado elle me
participa ter por mais de uma vez ~ncarregado-me belece que possa fazer realisar a fundação (não digo
a felicitação e puros votos de adhes~o. que elle pr~ já de alguma universidade) mas de qualquer outro
testa a esta augusta assembléa, .e a mdepend~ncia estabelecimento litlerario?
do Brazil e eu não tenho recebido taes papeis ou
Nada é mais facil do que prom tLer fortunas para
cartas, r~queiro que em boa fé se receba com parti- algum dia; mas que proveito nos vôm de tas procular agrado, ou na fórma do estylo, ~s te annunc10, me sas? O que nós queremo , e de que precisamos
emquanto a referida autoridade o ratifica. Paço d~ é de vantagen reaes: so temo nec s idade de e taassembléa, Z7 de Agosto de 1823.-0 deputado, Jose belecimenlo cientifico , não no devemo contentar
com planos de semelhante natureza: p la fórma em
de Sow:a Mello. »
O SR. CosrA AGuLrn :-Eu julgo que tendo dito o que é concebido o proj ecto, podia a illu tre co mmissão
nobre deputado nesta assemblé_a, cou;io acaba de prometter-nos logo tanta uni versidades quanlas são
fazer, que não recebe~ taes ~ape1s, esta salva _a ua as província do Imperio.
Eu dis e que o projecto não apre enta alguma
repu tacão, em que seJa _lJrec1so fazer-se mençao na
acta, onde creio que não tem lugar semelhante de- base, em que nós po sarno firmar na nos as discu sões, para não perd rmos o nos o trabalho ; declaracão.
O SR. CALDA :-Parece-me que já se apresentou monstrei já que elle nada nos olTerece de positivo :
im como poderemos di correr obre planos
aqui uma felicitação do govern.ador d.as arma da sendo a sem
gastarmos o nos o tempo inutilmenie?
provincia das Alagoas, e que foi recebida com par- aereos,
A unica cousa que parece e poderá reali ar seticular agrado.
gundo o plano apresentado é o CUl'SO jurídico em
O SR. SouzA i\IELLO :-E' certo que o sobredito S. Paulo; mas se ainda não ha fundos de tinados, se
governador já aqui veio assignado .conjuncta!lle!lte ainda não ha mestres, como nessa universidade ideal
em uma felicitacão do governo civil da provmcia ; de S. Paulo se ha de ir estudar o curso jul'idico ? E
mas como elle o quer fazer tambem por si só, como que razão haverá para ser em S. Paulo que se vá
me participa, eis o motivo porque trato d~sta i:na.te- estudar o curso de direito? Eu creio que a pretenria; pois ainda que a nota que offereç~ n~o se3a _m- der-se que esta sciencia seja \o que eu não upponho,
serida na acta, ha de constar do Diano que isto nos termos em que ella se ensina) a primeira á que
aqui se passou, e tenho conseguido o meu fim.
deva ter attenção o governo, em nenhuma parte
O SR. PRESIDEi'iTE propoz se devia inserir-se na póde ella ensinar-se já, com mais facilidade do 11ue
acta a declaração que requerera o illustre deputado. aqui na côrte, onde a concurrencia de maior numero
de jurisconsultos habilita a abertura do curso de de
- Decidiu-se que não.
Passou-se á ordem do dia; e entrou em di cus ão ja ; o que não acontecerá a sim m outra qualquer
o art. 1° do projecto sobre fazenda de ausente , que pro~incia. ão digo que fiqu e sendo na côrte que
fi cára adiado por empate de votação na sessão ante- se en inem para o futuro as faculdades jurídica ;
nem ou de opinião que a universidade se e tabecedente.
Por não haver quem pedisse a palavra, foi posto leça aqui; ma su tento que ó aq ui ó que póde
abrir-se de de já um curso juridico, e não em outra
á votação, e ficou supprimido.
alguma parle. A'vista do que tenho dilo concluo
Propoz então o Sr .. P.resi~en~e s~ o proj~Cl_? e que, não apresentando o projeelo algum plano que
sanccionava, ou se deVla ir primeiro a comllllssao da se possa realisar, deve voltar~ commissão, para que
!'edaccão das leis, attenla a confusão das emendas. proponha os meios de fazer efTectiva a creação de
-Deêidiu-se que fosse á commissão.
uma, ou mais universidades, lendo em vista os funPassou-se á 2. ª parte da ordem do dia, que era a dos indispensavei , os mestres, que se devem con1a discussão do projec~o sobre a fundação ~ duas vidar fóra do Imperio; n'uma palavra tudo que faça
universidades no Braz11.
etrectiva a fundação dos estabelecimentos, que preÕ SR. ALMEIDA E ÁLBUQUEQUE :-Sr. presidente, tendemos; elTeclividade que se não consegue com
convencido da necessidade, que ha, de que ,!IS luzes simples promessas .
se propaguem entre nós, e que o cidadão brazileiro
O SR. FRAiSÇA :-Eu entendo não ser urgente a
tenlíã sem dependencia de recorrer a paizes e - creação de duas universidades desde já. E' mister
trang~irõs, todos. os. meios ~e adquil'ir .quaesquer attender-se ao estado das no sas rendas, e ao muito
conhecimentos scienl1ficos, nao posso deD:ar de me em que se ellas devem applicar, para econom isarconvencer tambem da necessidade da fundacão de mos de conformidade a creação de novos estabelealrumas uni.,ersidades no Imperio: este desejÔ geral cimentos de publica manut.en çã~. Demos impulso
do~ brazileiros é de tanta justiça, que ninguem lici- á obra que o tempo aperfeiçoara com progre sivo
tamente poderá censura-lo .
augmento de faculdades . Se ~ol'tamos largo, se queParecia pois que tratando-se de um tal objecto, r~os fazer tudo de uma vez, o resultado ha de ser
nada se poderia oppôr contra o projecto, que a illus- não fazermos nada.
tre commissão apresenta; entretanto eu não posso
Convém pois tratar por ora da creação de uma só
dei.~ar de me declarar contra elle : darei as minhas universidade: e para esse elTeito aproveitar os elerazões ; duas são as principaes ; a 1ª porque o pro- mentos existentes que houverem em qualquer parle
jecto não corresponde ao seu fim : a 2• porque não onde por melhor iie haja de julgar o seu assento ;
apresenta alguma base, em qu~ nas nossas discus- unindo em col'po academico as cadeiras de ensino
sões possamos firmar-nos para nao perdermos o nosso que houverem já creadas, e algumas rondas, ou con0
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signações publicas, cuja applicação se possa converterá este ramo de administração. em é mister que
desde logo se creem todas as cadeiras. As sciencias
em razão de methodo se ensinão por secções, cujos
con hecimentos têm dependencia uns dos outros ; e
primeiro hão de ter exercício umas cadeiras do que
outras, cujas lições dependão de conh ecimentos que
sP. ensinão nas primeiras. Tudo isto cumpre attender- se para de tudo se tirar o partido co nv eniente.
O 11. CARVALHO E MEtLO : - r. presidente, no
proj ecto, que se apresenta hoje á nossa discussão
estão incluídas materias de summa importancia, e
do maior intere se publico . Depojs de proporem
seus illustres autores, um programma para se obter
um plano de educação e instrucção publica, no qual
se ostabeleção princípios e regras afim de conseguir,
que por en ino regular, e como por degráos possão
os mancebos brazileiros adquirir os conhecimentos
nece sario e uteis lembrarão-se do estabelecimento
de duas universid~des, e porque estas não podem
logo quo forem decretadas, começarem no seu exercicio, lembrarão logo a providencia de instituir um
curso jw·idico na universidade de . Paulo .
E' claro que o fim político destas determinações
foi prevenir desde já a necessidade em que e tamos
de taes e tabelecimento , para termo cidadãos ha
heis para os empregos do Estado. Porquanto parecia natural, que só depois de approvado aquelle
plano, que mais judicioso parece e para o en ino
do e tudos menores, tives e lugar o estabelecimento d collegios, e unh"ersidade onde se ensi nas em a ciencias maiore , ma porque ainda e
hão de apre_entar o panos, ainda e hão de formar
as comm1 sões para o exame delle , ainda e ha de
approvar um ; e ainda e ha de e perar pelo aproveitamenlo do mancebo , que pelo methodo de e
plano hão de er en inado , é ju to e summamente
neces ario, que de d já e estabeleção universidades, nas quaes po ão aprender o mancebo que
pela fórma actual dos e tudo estiverem em circum tancia de dedicar- e ao maiore . Não é necessario dizer a nece idade em que estamo de tae
sLabelecimento : não o temo , e até agora era
preci o ao no so concidadão atrave ar o mar -,
e á custa de de pezas e outro .acrificios ir aprender
á univer idade de Coimbra.
'ós todo sabemo , que ap zar do que algun
tem dito obre os d feitos deste corpo cientifico ,
ão elles e tabelecido em todos o paize culto ;
que nelles forão e vão aprender os homens celebres
de todas as nações ; que ne . a me ma unica de
Portugal, e formarão os antigo que nos precederão, e o que actualmente exercem os Pmpregos
mai d!sti~ct?- do E tado ; e que pela lumino a r eforma rnslltmda .Pelo celebre rei D. José l , se apurarão o conhecimento das faculdades que nella se
cnsinão com approvacão e admiração de toda a Europa.
•
Quando nó emprehendemo o grande e magnifico
estabelecimento .e con ~olidação de.te Imperio, que
fará pocha a 1gnalada na historia do grandes
acontecimentos politicos, não nos del"emo esquecer de la.nça.r l.o"O O- alicerce_ da ua pro peridade
futura, m lltumdo e to monumento indele,·eJ de
abedoria, do qual sahiráõ homen abafüado nas
sciencia para encherem o luaare- e emprego do
E lado.
E na verdade, ~r. pr sidenle. um paii tão dilata_qne e 1~ o andar dos
do, tão cheio de riquezas
tempo cre c rá em povoaçao ha 1ruslér qu nelle
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se estabeleção duas universidades, uma na cidade'
de S. Paulo, e outra em Pernambuco .
A situação destas duas cidades está mostrando
que ellas são as mais aptas para isto. A ' de S. Paulo
concorreráõ todos os habitantes das províncias mais
·cpegadas ao Sul, e á de Pernambuco os que estãomais para o oorte.
ão ambas situadas em clima sadio abundantes
~m vívere~, yizinh~s a Põrtos commddos, e por
isso access1veis por JOrnadas de mar e terra; e ainda
qu~ pareça, que pela gr~nd.e extenção deste paiz
fi.cao para algumas provrncias em grandes distanc1as, comtudo, no est.a~o actual não se pódem nem
devem estabel~~er ~ais, porque nem a povoação étanta, que ex1Ja maior numero de universidades,
nem a falta ~e mest!es e de cabedaes.paraassuas despezas permitte maior . numero . .Mw to custará provê-las ~ e mestres sab10s e abahsados, e determinar
a uffic1ente renda para a sua manutencão.
Os autores deste projecto julgarão quê os me~tres
lhe dessem e tatutos. proprios, começando aregerem- so pelos da nmvers1dade de Coimbra . Mui
acertado é, que assun se execute; e sou de parecer
que os referidos mest:es têm mais que cortar dotaes e_ tatu tos, do que mn?var e accrescentar.
Forao eu autore~ muito s~bi?s, e mais ha que
notar ne~es de sobejo de erudicçao e doutrina do.
que em !flIDgua de ~bedal. Pasmoso foi por certo,
que n.a epoca de tal instituição, em que Porto ai
car~cia de todas as luze.' digamo-lo sem •er,,onha,
~ruorment~ ~e conh.ec1mentos philosophico-jnridicos, de direito publi~ unirnrsal e ecclesiaslioo, e
da_ gente , e de quas1 todas as _ciencias natura.:
apparece em homens dotado de tanto saber, que
apr.e_enta_ e~ taes estatutos dignos por certo dos
ma1ore elogios.
Dev~m P?rlanto, gu~ndo começarem o_ .:llldos
nas umve~ idade eng1das, e emquanto não apreentarem os me tre o estatutos proprios re
rem-s ~ pelos sobredito da uni_versidade de Coimbra_
A muitos occorrerá, que _e nao den: ralar já d.!e tabel~cer universidade sem priDk- : diamarei? e ªJuntarem o me lre . e cuidar .: oo _ a.be!ec~eIJtO_ das renda_, porque .:
~""ú.!I • romo
rnut~ le!nSlar obre a fundação ~ lllIDellllll2l5 WlÍver idade : mas quem não vê. ~
uma imcompalib!lidade ha em de~enninar ~nle
e tabelec1mentos? Eu cuido que an -- ié o· .:..-a.rio
faze-lo ; porq.ue - as im - põd~
lar doe ambas
as cousas acima apontadas, nem ioconY-eniente
alg~m se egue, pois que ficão então os porns
mais ao alcance de que tae estabelecimentos não
e tão 6 em m nte, mas já decidido e appro,·ados;
e pre lar- ~ ~hão por ventura d melhor grado a
algu_ns donativo .
. .•
Nao sou porém de opmwo, que 6 com elles se
preLendão formar a r ndas n c _arias. Um tal
e labelecim nlo é de intere s g ral, e por conseguinte da r ndas publi ca devem abir.as despezas,.
nom jflmai se póde pensar quo os brazileiros recusem sust.e nlar ú ·ua custa um es tabelecim ento tão
nccl' ario, como util o brilhante. Previrão igualm ·~tfl muito b m os me ~os ~abio~ ~utores do
rroJ~) Ln, que 01nquanlo se nao arranJavao as umv rs1<Jad s, ' so punhão em estado de continuar o
nsino puhli o, ·onvinha desde logo estabelecer um
curso juridi ·o, pela neces idade em que estamo de
homen s 1 lr1uJos e babeis neste genero de saber.
'inguom ignora quão necessarios são, não só
para encherem os lugares de advogados e magis~
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trados mas tambem para os de diplomacia. Todos ~ meios passiveis, e vamos por cima de lodos estes
sabem', que para estes.e~pregos é mister t~r grande tropeços procurar a gloria, que nos hade caber por
cópia .de estudos de direito natural, publico, e das termos alçado esta grande parte do edificio social.
gentes, de politica, e economia politica; e que os
O Sn. l\fuN1z TAVARES fallando em geral sobre a
homens que se dest~não para semelhante c~rrei~·a importancia do projecto de que resultaria o grande
na europa vão por -:ia de regra estuda-los as um- bem de ter o povo do Brazil no seu proprio · paiz
Yersidades .
todos os meios de adquirir os conhecimentos de
Os inglezes e os allemães o fazem, e os das mais
todas as sciencias, observou que estabelecendo-se
nacões; e os francezes até estabelecerão aulas por elle duas universidades uma em S. Paulo e outra
próprias para um curso diplomatico. Os que fi- em Olinda, e determinando-se desde já um curso
zerem os estatutos proprios para as faculdades juri- jurídico em S. Paulo, por igual razão se devia ordicas cortando a muita extensão e profundidade denar que houvesse outro em Olinda, facilitando-se
com que os autores dos estatutos da universidad e assim aos filhos das províncias do norte as me mas
de Coimbra sobrecarregarão com profunda erudição
vantagens qu e vinhão a gosar os das províncias do
-0s estudos de direito natural, publico, e das gentes, sul.
terão de accrescentarcaaeiras de P.Q!iti~a, eco~omia
Lembrou tambem que quanto aos fundo s prepoll.tica, e direito marit11illl"!e ame~trados assim os cisos para o estabelecimento estava persuadido que
jõvens es tudant~s , far- se-hao habeis para nos ~m não faltavão em Pernambuco, pois_ás Côrtes de Porpregos diplomaticos defenderem os _no~sos direitos
e interesses, e entabolarem negociaçoes firmadas tugalj,inha sido- apresentado o pjano do uma aca~
denna <J!!e correspondia a uma universidade, e se
sobre os r ecíprocos direitos e utilidade das nações .
Sendo de accordo com os ditos honrados collegas inostrára qu e bastava para as despezas della o sub• "Sobre os estabelecimentos expostos, I)ão convenho sidio litterario da provincia: e q11e emfim ainda
que occorresse algumas difficuldades contra o pro1em que e§te .curso juridico se vá e~tabelecer na ci- jecto,
nào se devia descorçoar, pois com o tempo
dade de S. Paulo, parecendo-me antes acertado que
se vencerião, e as vantagens que se seguirião de se
~ia nesta côrte. São pr.i~~ipalmente ~uas.as rasões,
que me levão a esta opimao : a l?nmeira e a de que adoptar serião immensas, tanto pela facilidade de
adquirirem conhecimentos uteis, como pelo meru:.os eraráõ_ muitQ_ melhor ...filllli_os ~studos, pela se
lhoramento dos costumes.
presenc.il_~ g~we_!'no, cuja inspecção muito p?de
aproveitar, para que um eslabelecimento novo siga
O Sn. FERNANDES P1i\HEIRO: - Eu não teria a
' regularmente o seu andamento, ministrando os soc- louca vaidade de pedir a palavra para sustentar as
cor:ros n ecessarios, e levando com mão regular os vantagens deste proj ecto ; melhor do que eu as
m estres para que não afrouxem no cuidado de alcança esta illustrada assembléa, e é disto uma
-dirigir os seus discípulos.
prova o enthusiasmo, e geral acclamação, com que
l\fais copia de livros apparece nesta côrte pela elle tem passado por todos os transitas da lei: n em
....abu naancia do mercado; mais pureza lta na lin- para inculcar a necessidade carregarei de negro
·_ guagem; mais polidas são as maneiras do5 habi- o quadro da ignorancia á que nos havia condemtante§, o_que tudo inllue .Qara o progr~sso de uma nado o governo velho ; sobre elle recahirá a pena
mais civilisada instrucção . A segunda, e por ven- que em uma antiga republica da Grecia dispensava
tura ã mais poderosa, é que have_ndo n esta cô rte os filhos do menor reconhecimento para com os
u.m curso philosophico e mathemático, e o~tro me- pais negligentes da sua educação .
dicõ-cfrurgico, e havendo aulas de theologia no sePor agora só me limitarei á responder aos reminario, faltava pàra completar uma universiáade"o paros com que acabo de o ouvir impugnar, e de
cursci.fúridicÓ. Creado este nesta capital, e nvmean- envolta iráõ algumas das razões , que por ventura
ao-se um como direclor éommum de todos estes es- me excitarão á tomar o passo, e a expressar por.
tabelecimentos litterarios, é já uma universidade uma indicação aquillo que estava no coração de topara ir subsistind~, _emquanto as duas creadas não dos, e a qual apparece aqui redigida pela sábia
commissão.
se poem em exerc1c10.
Póde esta mesma transplantar-se para algum dos
Taxou-se o projecto de extemporaneo, e falho em
lugares em qne as outras se vão crear : assim se seus fins : oh ! senhores, serão de pouca monta os
trasladarão em Portugal de Evora para Lisboa e proveitos immediatos de não ser daqui á pouco inepara Coimbra; e talvez persista para o futuro ainda vitavel ao joven brazileiro atravessar o Atlantico
além das outras. Verdade é que nas cô.rtes ha mais para ir a duas mil e tantas leguas estudar as sciendistraccão dos estl@õs}lela oc~urrencia de mais pra- cias, lutanifo com difficuldades e riscos, soffrendo
zer~ .:i diversões, e g_u~l!~ rnai~ _ç_arestia nos v!- pri':ações no ~eio de um povo mal affeiçoado ? Não
veres o que faz pezãda a existenc1a nella dos habi- sera esta a crise favoravel para melhorar a condicão
tantes das outras ·provincias.
de uma porcão escolhiêia da grande familia brázil\1ãs ã primeira objecção compensa-se com . a leira, q~e geme e suspira em Coimbra, como secopolidez da li~!!2gem e costu~es, ~a segunda evi- lhe da carta com que instrui a minha mocão ? Se
ta-se com a creacão das umvers1dades nas pro- sanccionarmos este de~ret~, como confio, cónseguivíncias designadas, e remediar-se-hão de todo com remos em breve uma d1ffusao de luzes e conhecimen._ trasladação de que acima fallei, se algum dia tos uteis, e portanto mais rapida civilisacão, melhores
houver lugar .
costumes; pelo ac~sso mais facil, . p ela pioximiSeja porém qual fôr, Sr. presidente, o destino do dade das foJ!tes de in_strucção, se desenvolveráõ
lugar, cortemos por todos os embaraços; não nos ta en os, que a 1ás se teriao enervado e embrutecido
prendamos com futuros estorvos, 9ue ou não exisos _cªpi~es, que levados e espalhados ao longe,
tiráõ, ou o tempo mostrará os me10s de acabar com imíaviventar os estranhos, animaráõ agora a nossa
elles; lancemos mão á obra que tão vantajosa se propria industria : á vista de tão decididas vantanos antolha; satisfacamos aos nossos primarias de- gens ouso avançar que se devem banir desconfiancas
veres de promover â instrucção nacional por todos de que falhem meios para erigir tão interessaôte
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obra: outros preopinantes já têm respondido victoriosamente.
Notou-se de impropriedade o assento das duas
universidades : quanto ao da cidade de S. Paulo
(pois que com a minha idéa concor ou aillustre
commissão) não me allucinou de certo o natural
pendor para a capital de uma província, na qual
h
d h
·d
b
·d · . .
me onro e aver ti 0 0 erço ; consi erei prmcipalmen te a salub1·idade e amenidade do seu clima,
sua feliz poSição, a abunda-ncia e naratezade todas
as prcci~ões e commodos da vida : o Tieté vale bem
0 Mondego do outro hemispherio.
- EsLrannou- se a1tamente a singularidade e preferencia de um curso jurídico : não só assim o exige
a maior necessi ade e ÍOJ'mados nessa faculdade
pãra os empregos da ordem judiciaria, mas-põrque
a legislacão é sem duvida o primeiro e o mais importante ·dos conhecimentos humands, aquelle que
Lem por objecto ensinar ao homem seus direitos e
a norma de seus deveres.
'
Quero persuadir-m e que na ultima parte do
art. 4° a commissão implicitamente deixou latitude
para a creacão das dua s cadeiras de direito j)Ublico
co nstituciq_Ôal, e d~_iconomiá politiêa, que ê u indiei : a primeira será de uma grande-utilidade para
o deseuvolvimento do systema representativo, que
adoptamos; a sciencia da divisão e da balança dos
poderes é intf!uarpe nte nova; o genio de Mon tes_g:meu aP.enas o entrevio, apezar de se dizerqueelle
tifüia biiscado, e ac ado os direitos perdidos do ho1nem: cumpre generalisar o estado da segunda, por
que já não interessa, como outr'ora, só á certa classe
privilegiada; hoje todos devem saber, como as ri·
quezas são produzidas, distribuídas, e consumidas
u a sociedade. Portanto voto, e peço, que com reparos mjnuciosos não se paralise este projecto de
decreto.
O Sn . MoNTESUMA :-Uma das pri.m eiras co usas
de qu e precisa uma nação para ser feliz é certam ente a igualdade da diffusão das luzes entre ella,
e por consequencia se eu fôra chamãilo para ter
parte na redacção deste projecto certamente ma
oppunha á sua doutrina . Não se pense porém que
nego a necessidad e de illustracão nos brazileiros :
antes porque a conheço é que mé ºE:Q.onho ao estabelccimento de duas universidades, e aE.J>rovaria antes
o estabelecimento de alguns collegios ; antes doús,
qua[ro, ou s_gis collegios do que du ãs universidades.
Talvez parecerá isto novo, Sr. presidente, porém
não é ; muito maior interese se tira dos collegios
do l ue daSuií iversi aâãS:"'" Eu ouçodizer que a naçao na 10stá !!reparada para ter duas universida es
e com tudo decreta-se a sua funda câo ! Tem-se
fallado muito do atraso da ed ucacãô primaria da
mocidade, da f_alta de mestres, e a·e outras mu ilas
cousas que t~ndei:n a mostra~ que ainda I_Ião {>Odemos
t~ duas umvers1dades ; pois se a naçao runda niio
est preparada, se ainda as suas rbndas publicas
não estão tão florescentes que possão sustentar
duas universidades, que necessitão grandes sommas
não só para a sustentação de mes tres, mas para outras muitas cousas, como sãp livrariaª , m_!1sêos, instrum entos e tc., que tudo · custa grande cabedal,
como se assenta que as devemos estab elecer? stabele a antes a commissão , dous, quatro, ou seis co legios, e_O.eixemo-nos poí· ora de universidades.
QUãnto a mim eviaeif e que o SI 4° é que deveria
ser a base do um proj ecto, deixando o 1° para depois
se tratar da sua doutrina com muita circumspeccão,
P_rccisa-se de instrucçâo publica; pois destinem-se,
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em ~er~l aos. brazileiros diversos collegios onde
possao mstrw.r-se, e não se faca• este bem só a
LJaulo, ne_gando-sJl. ãs outras provi.nélas: â uti ..
hdade destes estabelecunentos é muito maior.
. O me!-1 pare~er pois será i;ião que o presente proJecto seJa regeitado, porque isso seria deshonra para
esta assembléa de_ quem se espera toda a attenção·
ao plano de educaçao geral, porém, que volte á com· .
missao,. e que esta torneª apresentar ll:m proJecto
qu~ seJa complet?, tomando em c~ns1deraçao os
~s de sustentaçao d.e stes estabelecimentos. -qma>
cousa ~pende essencialn;ien~ da outra, sei? isto
nem de'.'1ª foliar-se em umverSidades, e e~ qu1ze:a,
Sr. presidente, que em todas as no~sas deh~eraçoes
procedessemos com ord~m, e por isso d~s eJav.a que
0 plano geral de ~ducaçao precedesse a isto, e verdade queª co_rnmissão póde sail'ar-se em dizer que
e.ste estabelecimento deve ser decretado necessa~amente, e qu e. tant~ faz agor.a comp ao depo~~ ;
.as era necessano entao. determmar d QlliieJiav~ao
!U:_Jls_som~as necessanas para ~sua @sten~aç_ao,
e . ual seria 0 methodo d~nsmo que devia segm~- se .
.
Fmalmente, Sr. pre$idente, para se fazerem as
cousas e~ r egra d~ve app~ecer .esse Qlano geral
d . educacao, q.ue ~o preciso se Julgou qu8,para
ammar os gemos, Já se prometteu .um premio a
qu em apres~ntasse o m~lhor. Fallarei ~gora sobre
um dos art1g~s do proJ ecto. A comm1ssão fatiou
e!Il um_ co.llegro em S. Paulo para.2 e~.t!!J!o cte junspru.de~cia i. longe de m.e opp r.a que naja um só
collegro Já .disse que deseJava mais, porém não sei
or u~ a cidade. de ~ · Pa.ulo deva me~cer seme_!nte preferencia . ao s~i porque aqm sempre se
anda co~ S:....Paulo ar~ ca, ! S_:_Pau1o ~I:ê_. lá, em
na~aqm se fãTia_que nao venha . Paulo.
Se acaso se julgasse que devia havei:Úm só collegio. (bem que eu penso que tal idéa não passará) quereria p erguntar se era a S. Paulo que se deveria
conceder, e conforme a resposta eu faria ver que a
conceder-se_ -1!.!!!. só collegio não de via serem
. au o, mas na Bahia, não pelo qu-e vulgarmente
se diz, de cada Üm puxar a brasa para a sua sar dinba; não é por eu ser bahiano, não é o espírito
do amor tl patria queri1 me obriga a dizer que o
lugar do collegio .não deveria ser na cidade de
S. Paulo, mas o amor da minha nação em geral, o
bem commum de todos os meus concidadãos; pois
fi can o muilo distante das províncias de Pernambuco, Geará, Piauhy, Maranhão etc., torna quasi
impossível aos habitantes daquelles lugares o aproveitarem-se das scien cias qu e alli se ensinarem; ao
mesmo passo que todo o mundo vê q_ue na Bahia
fica como um centro commum ao nosso Imperio
tan o par? onort'e como para o sul, além de offerecer
pela uahdade do seu commercio muitas facilidades
de ranspor es de qualquer parte para alli; o que
nãõSuccede para S. Paulo.
- Por exemp1o, das províncias do Maranhão, e \
Pará, como ha de vir um estudante para . Páulo? j
A- viagem é muito difllcil e trabalhosa, e muito mais
facil lhe seria ir a ~ortugal ou a 011trõ,:qualqµer
r mo Europeu do que yi r para S. Pau o. Por conseqüãnc1a não posso crer que a commissão entenda o
contrario do que levo exposto, uma vez que se tem
em vista o divulgarem-se com promptidão e sem
grandes ipcommodos os conhecimentos entre nós.
Se ,a commissão julga necessario já 01estabelecimento do collegio pela falta que ha de homens para
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os empregos da ordem judiciaria, deve julgar tamb~m
nécessario o estabelece-lo !J.O centro do Impeno,
onde todos possão concorrer com. muito mais facilidade do que ao lugar que se tem mculcado.
Eu quizera, torno a dizer, que a commissão estabelecesse dlversos collegios; porém a haver um
só deve ser no lugar por mim indicado, porque.para
I a Bahia se póde ir de qualquer parte mais commodamente do. que para S. Paulo . Por conse_quencia,
011 a commissão ha de concordar commigo para
que em cada uma das pr?vincias r_naior~s em que
ha impostos para estabelecimentos htteranos se estab eleca um collegio, ou ha de tambem convir com
migo "em que a ser só um, es te s_e ~ão abra .em
S. Paulo mas na-ilãliia. ' se a commissao quer procíírãfürií lugar ainda mais central parece-me que o
achará na província de Minas Geraes. (apoia.do) E'
muito mais facil, Sr. presiêlente, ir de Pern ambuco,
ou tfahia, a Minas Geraes, do que a S. Paulo; as
estradas são mais conhecidas, é uma província
e abastecida de todos os misteres para a
r vida e~té merece mais esta attencão do que S. Paulo,
não ~ó poia grandeza de sua população e territorio,
mas pelo sup~ri_or in_teresse, e vantagem que todos
1tirão em se dirigir alll, antes do que a S. P a ulo.
Portanto não_voto nem posso votar por fórma nenhuma por üm collegio singular em S. Paulo; se
acasõ o querem ahi então estabeleça-se ta,mbem na
Bahia 1 Pernambuco, e em todas aquellas províncias
o1íae se exigem suõsiaios para estabelecimentos
litterarios; e se for vencido que_só uma província
tenha esse collegio, então a commissão deve propor
.
.
.
que se ~ra q~_l?ahia .
Ninguem creia, Sr. presidente, a~nd_a o rep1t?,
que o motivo por9ue le!11bro a pr_ovmcia da Bahia
seja o de eu ser bahiano ; e n ecessano que se d~strua
esta prevenção e desterre.de _uri;ia vez a suspeita de
que o amor da minha provmc1a e quem me faz fallar
desta maneira, fallo assim a hem da verdade que
se pretende escurecer, e com perfeito conhecimento
de causa. Se desse curso jurídico ha necessidade em
S. Paulo não deve essa n ecessidade satisfazer- se
com o incommodo de todas as províncias do norte,
sem haver motivo algum justo para semelhante preferencia ou singularidade.
O collegio deve estabelecer-se no local que offerecer as melhores commodidades ao maior numero
dos nossos concidadãos, e por isso nenhum outro
lugar é mais adequa~o do que a provinc!a ~a Bahia.
Voto pois que o prOJecto volte á co~1ssao, e q~e
a commissão o reforme segundo as idéas expendidas.
Este é o meu parecer exprimido sem prevenção
alguma, e com aquella franqueza de que deve usarse neste augusto recinto.
O SR. ALMEIDA E A1nuQURQUE: - Sr. presidente
nesta primeira discussão t~ata-se simplesmente da
utilidade em geral do proJecto, de CUJO exame nos
occupamos, e eu reconheço que é da primeira ~eces
sidade cuidá! nos estabelecimentos de educaçao. A
creacão de uma ou mais universidades na nossa
terra· é na verdade uma das cousas porque mais
deve attender o governo, é preciso tirar os brasiléiros da penosa necessidade de irem mendigar as
'IUZes nos paizes remotos, para que a nação tenha
filhos dignos della é indispensavel facihtar-lhes
todos os meios delles adquirirem conhecimentos ;
sem o que os homens pouco ou nada são : eu creio
que nisto t?d~s so~os concordes fallando pois neste
sentido latissimo mnguem poderá dizer que um pro-

centrãl

jecto sobre fundação de universidades no Brazil,
seja inutil ; mas eu quizera que se não confundisse
a necessidade de se tomarem medidas a qualquer
respeito com as mesmas medidas.
Que cousa mais vaga do que dizer-haverá tantas
universidades : em tempo proprio far-se-ha isto,
ou aquillo ? etc.; por isso disse que o proj ecto em
discussão não preenche os fins : elle apresenta mais
o desejo, que tiverão os seus nobres autores, de fazer um projecto, do que um projecto já feito : é o
mesmo que se preteudessemos ter um grande palacio, sem termos disposto os materiaes sem termos
obreiros, e mesmo sem lhe havermos feito o risco :
a nossa boa vontade, a nossa imaginação é só o que
tinbamos ; mas com isto, de certo, não fazíamos o
nosso ediftcio; do mesmo modo com o projecto apresentado digo que nunca ver emos a funda ção nem de
uma só universidade.
A unica cousa qu e apparece de mais positivo no
projecto é que um curso jurídico se vá desde já estabelecer na universidad e de S. Paulo : mas onde é
que es tá essa universidade? que dos fundos para
ella ? que dos mestres ? que das razões que ha para
ser alli que se vá estudar o curso juridico '?
E que pressa ha de se abrir um curso de diroilo
primeiro que o de outras sciencias mais uteis, e mais
necessarias ?
l\1as, prescindindo de todas as difficuldades, digo
que não é por meio do actual proj ecto que nós formaremos os estabel ecimentos litterarios, a que nos
propomos: é portanto a minha opinião qu e o projecto volte á mesma, ou a outra com missão para que
ella proponha os meios de se realisar a funda ção de
uma, ou de mais universidades (conforme fõr possível) designando·se os fundos, e rendas nei::essal'ias
para ellas ; facilitando-se os meios de obtermos os
mestres, que tanto nos fallão ; n'uma palavra, tudo
o que é preciso para as lições, tanto theoricas, como
praticas dos alumnos. Emquanto isto se não fizer,
debalde estaremos aqui a disputar em co usas que se
não hão de realisar .
O Sn . Go11unE :-A instrucção publica, e di[usão
de luzes é o primeiro dever dos governos. Todas as
virtudes cívicas e moraes das nacões se desenvolvem
na razão de suas luzes.
•
Nada de bom e de grande, senão por acaso se póde
esperar da indole, instincto, propensão natural, hoas
intenções, etc., faltand o conhecimentos; e a barha..
ria dos seeulos gothicos, e dos subseq uentes antes
da restauração da philosophia, prova exub erantemente esta asserção.
Todos os actos humanos são decisões da vontade,
e esta se decide depois de combinacões, refl exões,
e raciocínios seguidos; como se poderáõ pois es perar acções illustres e virtuosas, deduzidas de juízos
falsos, e de princípios errados?
Eis aqui porque a commissão, da qual tenho a
honra de ser membro, julgou urgente a creação de
universidades.
Uma universidade é como um armazem de co nhecimentos, donde cada um tira os proprios ao estado
e carreira á que se destina.
Dalli se colhem os elementos de todas as sciencias,
e de todas as artes.
Um paiz, sirvo-me das expressões de Ganilk,
avança tanto mais rapidamente em riqueza, população, e poder, quanto as classes illuminadas, as pro·
fissões liberaes, e as artes occupão maior departa-
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menlo na sua distribuição. E' portanto indispensavel, e de urgente necessidade o estabelecimento de
universidades. Objecta-se falla de fundos.
unca íaltaráõ fundos para semelhantes fundações á nação que aspira elevar-s.e á. uma repres.enLação mageslosa. O avaro mais isolado e egoista
não achará pesada a conlribuição exigida para a
instrucção publica, e posso informar que muitos cidadãos generosos da minha provincia, e comarca se
dispoem á prestar generosos donativos para tão interessantes estabelecimentos. Todavia fui de voto
na commissão, que, procedendo por ora com eco nomia, e progredindo á par dos meios, propuzessemos
ó uma universidade, e que esta devia ser no centro;
pois diffundindo-se a luz scientifica como a phisica
em uma esphera luminosa para todos os lados, não
haveria melhor posição que a central para um só
candelabro em uma camara espaçosa. Instei com a
maior população, e riqueza, com a salubridade, e
fertilidade da .Q_rovincia de Minas, mas fui convencido á subscrever o projecto das duas universidades
indicadas nelle. Portanto agora, adclindo ao referido projecto, indico que se cree mais uma universidade na província de l\Iinas Geraes, a mais pop_ulosa
dàs e lmper10 ; e marco a a11razivel Villa de Caeté
como local adequado; o que com tudo não proponho
tão affincadamente, quo não ceda por qualquer outro, comtanto que ela em uma das cinco comarcas
da proviucia. Havendo meios, como esto u certo que
haveráõ, para duas, não faltaráõ para a terceira,
coUocada na mais populosa, e progressivamente mais
rica das nossas províncias, como tem dito e demonstrado o r. )Jonte~ uma.
O me mo r. deputado mandou á me a o seguinte
u ADDITAlrE:-ITO

" Ao
1. Haverá lambem uma univer idade na
província de Minas-G raes, na Villa ova da Rainha do Caeté. - Gomide. »-Foi apoiado.
O R. ARAUJO LIMA mostrou a nece sidade de
propór meios do ustentar o e tabelecimento que
e pretendião crear, e a vantagem de haver em Pernambuco um cur o Jurídico como enavia lembrado pãra . Paulo evitando- e porém o e tudo do direito romano com tanta demasia en inado em Coimbra, e ajuntando-lhe outro philosophico em cada
o fim do seu discurso
uma das duas províncias.
(em que não se entendeu o tachigrapho Victorino)
mandou á mesa as eguintes
0

te EMEND.\S

« Ao § 4.0 Haverá nas cidades de Olinda e de
. Paulo um cur o jurídico e outro philosophico.Araujo Lima. »
« Proponho que a commissão eslabeleça os ordenados para os mestres, e os fund os para as des pezas.
- Araiijo Lima. »-Forão apoiadas.
O S11. SlLVA L1sooA :-Sr. pre idente, depois de
lanta- 1scussaÕ, e sendo a materia vasla, antes de
foliar, tenho de pedir não só paciencia, mas indulg ncia á esta augusta a sembléa.
E' reconhecida a urgencia do estabelecimento de
uma univer idade no Brazil; mas o numero, e o loca l são objectos de duvida. A minha opinião é, que
por ora ella deve ser unica, e-nesta córte; quando o
ímperio tiver maior população e opulencia, deveráõ
haver mais universidades nas outras provincias onde
se acharem melhores proporções.
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Por isso impugno a proposta da commissão . l'\ella
só vejo esplendidos projectos de duas universidades,
uma em S. Paulo, e outra em P ernambuco, para
futuro indefinido, mas, para assim dizer, terminando
em particularidade, ou mera collegiada de um curso
juridico em S. Paulo. Isso traz obvias arcialidad s, que darão ciume ás outras províncias.
Muito respeito os membros da commissão ; mas
não dissimularei, que, ao lêr a proposta, occorrou-me a ordem do invasor de Port ugal Junot.Hajão Camões, fação-se estradas, abrão-se canaes.
-Sr. presidente : a nossa primeira, mais urgen te
necessidade é a defeza ; depois virá a instruccão superior do Jmperio. Bem diz o economista -sãgrado
-o sabio vem no tempo do descanço. - Contentemo -nos actualmente com o pouco praticave, e não
com o muito magnifico, que se não possa fogo facilmente realizar.

Se_consulta sse o coração, prelereria a S. Paulo, fa..,,,.

,,.

pelos seus grandes engenhos, e serviços ao Brasil,
e até por ser essa _província a que deu nasciment<>
ao insigne Alexandre de Gusmão, e já ter sido in dlcaêla essa cidade pelo méu amigo o Sr. deputado
Fernandes Pinheiro nos seus excellentes annaes do
Rio Grande.
ei que essa é mui corrente opinião, allegando-se
a bondade do clima, fertgidade da terra, e barateza
1
do passadio.<:rlnglez South~ na sua historia do ~ ltr" L'..I.
Brasil refere es ta opinião, accrescentando a ra zão de ",.e
que, sendo o ar frio, os livros não sào atacados dos
V rmeseinseCtOS .
.
Todavia, attendendo á historia da fundacão das
principaes universidades da Europa e Ameriéa, não
po so conformar- me á tal opinião; pois que ellas
e pecialmente e acbão nas córtes, ou nas grandes
estancias marítimas.
As actuaes circumstancias tambom justificão, e
até necessitão,t o estabelecimento da uni>ersidade
ne ta côrte. uxfor a mais antiga universidade da
Europa, foi fundada pelo grande rei da Inglaterra
Alfredo, quando era a capital do reino, e se acha
só á dua legoas de Londres, que lambem foi depois
a éde de grandes e tabelecimentos lilterarios.
Edimburgo é tambem univer· idade maritima, e fo i
fundada quando era córte dos reis da Escocia . As
córte de Pariz, Vienna, Berlim , Petersb ourgo , tem
universidades.
a America do 1orle a primeira
universidade foi na ua metropole, Philadelphia.
O Mexico, capital desse imperio, tem uma uni versidade, que, segundo refere o padre Vieira, lhe
dedico u umas conclusões magnas de theologia,
quando em Portugal era calumniado, e opprimido .
E' gão só natural, mas até mais economico, que
em taes situações e facilitem os meios de litteratura, vida, e urbanidade, até pela maior conlTuencia
êle estrangeiros. Talvez Evo ra e Coimbra, por erem
uni versidades no interior de Portugal, pouco contribuirão para o progresso do espírito humano.:
Ao contrario, os estudos de Lisbo!I, qu e tanto
promoveu o Infante D. Henrique, e até dand o palil tra em seu paço aos nacionaes e estrangeiro ,
[
e~peci~lm ente o instruídos ~ m c~sl?ographia occat
10narao o formarem-se varoes m 1gnes em l etra~ , l
armas, nautica, política, e descobrirem-se a. in cognitas partes do mundu. e_sta córte do Rio de
Janeiro já estão os alicerces de um grande estabelecimento litterario : Temos, por assim dizer, bom
casco de navio.
"Vê-se já o edificio levautado, bem que ainda em
miniatura, com aulas das sciencias maiores, da aca-
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tlemia · da marinha, medicina, com bibliotheca, e
E' tambem notado por grandes mestres em poli:typ.ographi:a publica, jardim botanico, e de plantas tica, que nas Côrtes, os estudos publicos tomão o
exoticas, e museu.
· caracter nàêêssario de _çortezania, e profundidade,
· Nos conventos, e no seminario do bispo diocesano por se apresentar máior n umero de combinações,
se ensinão theologia, instituições canonicas etc. : só maisj:lesatrerro de parcialidades locaes, maior conhe' faltão os estudos de direito para um curso juridicõ, cimento dos homens, e do negocios do mundo
'
que o thesouro póde pagar sem grave encargo . ~is mais atrecto ao governo estabelecido.
Infelizmente tem havido nas provincias partidos
pois já uma u~iversidade quasi forma~a.
.
Ao contrario, nas outras provmcias, excepto a di sidentes da causa do imperio con tituicional. ImBahia, é preciso créãr qliàsi tudo . A que proposito, porta pois, que os que devem influir nas classes
precipitando-se as épocas dos melhoramentos, se menos instru1das, venhõ.o fazer e tudos, e firmar o
tenta multiplicar universidades, ~1:ª. haver supera- espírito do nosso systema na H.oma Americana.
bundancia de doutores desproporc10nados aos em- Assim praticou o celebre summõPiJntifice Leõ.o X.,
p'fêgos· necessarios do Estado, o que é uma das cau- na restauração das letras da christandade, creando
· sa~ porque actualmente a vaidade e ambição tanto mais de cem cadeiras da sciencias, segundo conaccusão aos governos?
vinha (como disse) na capital do mundo catholico.
Esta côrte já é uma das mais sadias partes do Ouvi dizer que não convém universidade nas grandes
Brasil, pelo progresrn das bemfeitorias publicas, e cidades, porque ahi ha grande distracção para os
éuifuras circumvisinhas. Parece conter grandes e"StUdcíS .
p:rmcípios vitaes, que resistem aos defeitos do local.
E porque não occorreu esta razão {torno a dizer)
Nenhuma cidade tem mais constante a,bundancia, aos fundadore e governos das mais letradas nacões
e facilidade de edificações: já tem dous seminarios da Europa e Amarica?
·
para dar accommodações de equidade aos estudantes .
Insi tindo-se nesta razão irião os estudiosos para
Pela liberdade de commercio, e posição geographica Cartuxa, Trappa, Tebaida, emfim para o mato.
especialmente nas monções, em breve viagem poQue comparação tem a universidade de Tolosa
dem vir os alumuos dos portos mariLimos do norte com a de Pariz?
e sul : as correspondencias e assistencias são mais
E' de summa importancia actualmente a univerpi·omptas: ãté podem em feri~s visitar suas pa- sidade na cõrte; porque além de que pela regra da
trias . O porto de Santos jámais será tão frequen- escriptura-o olho do Rei dissipa lodo o mal-, o
1tado, como o do Rio ele Janeiro, para dar iguaes Imperador honrando com a sua presença as aulas e
facilidades .
os actos dos exames na universidade, não só excitará
1
• Este emporio é tão singular, que o Lord Amersh, à energia dos jovens, mas lambem terá a opportuq_1.grndo_ag:ui tocou na passage~ da ~ua embab:ada nidade de conhecer os mais distinctos candidatos
.á China, na obra que della publicou disse, que tendo para as magistraturas, e mais reparticões. luito ~e
ido até o mar amarello, nunca vi.ta cousa tão celes- faz notavel o paragrapho do projecto, em que se
tial como o porto do Rio de Janeiro. A 1'iagem por omitte a creação de um reitor, e se designa ómente
t e!ia á S. Paulo é detrimentosa: a importação de um vice-reitor do corpo dos lentes .
livros e instrumentos é d.ifficil.
Isto não é favoravel á subordinação dos estudantes
Apezar da naturàl riqueza do paiz e de rios navegaveis, é bem sabido, que, pela. trasbordação de que ó são bem ordenados, vendo autoridade supealguns, a cidade tem por mezes molestias endemicas, rior de alta dignidade. Quando estive em Coimbra,
as grandes cachoeiras de outros quasi impossibi- e o bispo Conde-reitor veio á Lisbon ao acto da
lilao a communicação entre si, e com os portos; o acclamação da Senhora D. Maria primeira, não
que muito diminuirá sempre as vantagens do seu obs ãõfe ucar vice-reitor o lente de pnma de theo·commercio interno e externo, e consequentemente l~gia, foi ~al a desordem, que quasi parece_u resur~1do o antigo e famoso-:-@ncho da carqueja. Ouvi
o progresso da sua riqueza.
Isto foi dito pelo seu patricio ex-ministro das tratar com desdem as umversidades, e o ve1ho estilo
ilnanças ha pouco neste congresso; e o Sr. Velloso das cartas academicas, como tilulos de litteratura
que nada significão, estranhando-se de algum modo
tambem o nota em sua obra.
. em se deve esperar a continuação da barateza que tanto se requeirão para os empregos do Estado .
dos vi veres e edificios, havendo concurrencia de Um no~r~ _ membro o Sr. Mello assaz mostrou, que
~studantes de tão vasto circulo dessa província, e das essa op1mao, bem que de alguns mestres escriptores, não é fundada.
limitrophes.
Eu tambem direi, que, supposto o grande BMon
Tanto mais que tal barateza é_ de consideração
mui subalterna em taes estabelecimentos; e sendo no seu orgão das sciencias primeiro fizesse essa
tão obvia, jámais fez peso em tantos fundadores das censura contra as universidadest que re_pu Lava coruniversidades, que, na maior parle, originarão nas pos de massa densa, com força ae inercia para recôrtes antigas e modernas . Essa mesma vantagem si~tir ao pr~gresso das sciencias, perpetuando douse minora pela carestia dos outros artigos de impor- trmas antiquadas, e crassos erros, quando aliás já
as luzes correntes, e as sociedades litterarias partitacão
E' hoje quasi geralmente reconhecido por esta- culares, têm apurado as verdades, e progredido em
distas praticas, que não convém facilitar demasiado conhecimentos, o que tambem é seguido por Smith·
a todas as classes os estudos superiores, afim de que comtudo, não obstante a autoridade destes sabio;
entre sómente a justa proporção dos servidores do da primeira ordem, que só virão o lado escuro e
Estado, segundo a demanda do paiz ; e para que não o claro, de taes estabelecimentos, (o que tamb~m
tambem dêm garantias ao publico, como perten- procedeu por acharem enthronisado o despotismo
centes á certas familias remediadas, e de conside- litterario de seculos da escola aristotelica, e da
raveis posses. Aliás os supranumerarios baratearáõ, erronea economia política das praças, camaras e
-0u não terão seu justo preço, como em todos os ge- gabinetes) é incontestavel, que elles mesmos e 'os
maiores mestres das sciencias, se formarão e~ unineros, que entrão no mercado.
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versidades, e que a emulacão dos estudantes, com
a obrigação de ouvir as lições, e fazerem os mais
exercicios e exames academicos, muito contribue
' pa'I'a a solida instrucção, e bons habitos.
E' exporimentado, que os que não fizerão estudos
regulados nas universidades, ainda que sejão mui
estudiosos, e provectos em qualquer ramo litterario,
sempre em toda vida sentem um vazio, que nada
su11pre; salvas as honorificasraras excepções de
pessoas de extraordinario talento, qúe são como as
csLrellas da primeirn grandeza .
E como poderáõ os particulares aprender as sciencias physicas sem os gabinetes, muzeos, laboraCorios, observatorios, theatros anatomicos etc., que
só o governo póde forn ecer? Ouvi desattender aos
es tudos de direito civil dos romanos; mas sempre
deverá haverquem estude a não facil sciencia de
jurisprudencia civil e palria, para haverem juízes
de direito, ainda que aliás a constituição estabeleça
juízes de facto, instituição difficil de tomar raiz no
Brasil; e nem será maravilha, visto que Bonaparte
disse, que nunca se naturalisaria essa instituição
de Inglaterra· na França. Sr. presidente, ainda que
no direito romano se ache um montão de leis e regras indigestas, e erradas, comtudo o facto é, que
alcivi lisação da Europa moderna se deve, em grande
parte, á achada das pandectas, J:>erdidas pela invasão dos àarbaros; e que continuarão barbaros
os paizes em que nem se instituirão universidades,
nem se ensinou por ellas. Apoio o additamento que
o nobre membro o Sr. Ferreira Franca fez de se
incorporarem á nossa universidade também as artes.
, em duvida é genuina a lembrança, que me não
tinha occorrido. Sem ellas, (diz~ economista sagrado) não se edifica a cidade. Deve-se crer ao pef1 õ na sua arte.
Assim se removerá o schisma com que até agora,
por vaidade e injustiça, se separavão as sciencias e
bellas letras das artes, não sendo aliás cada arto
mais do que uma sciencia pratica, em que nas operações mechanicas mais ajuizadas se proporcionão
m ios á fins, para immed iato uso e proveito da vida.
At · por esta razão a primeira universidade do Brasil
rs. collegas, que
deve er nesta cõrte . Rogo ao
vão ao muzeu, onde, entre as suas colleccões uteis
e ricas; acharáõ em miniatura todas as artes primitivas, com os seus respectivos instrumentos.
Todos sentiráõ o que eu senti quando as vi : parecia achar-me no centro da sociedade civil A vista
destes moldes, se convence, que tudo quanto se
acha de magnifico na industria humana, não é mais
do que o etreito do progresso e refinamento das
artes, cada vez mais, e mais mostrando os prodigios da divisão e perfeição do trabalho, que aliás
não só o vulgo, mas os que se reputão doutos, anathematisão com o labeo de-luxo. Ahi vê-se, que
as obras das mãos dos homens só manifestão a imitação da infinita variedade das obras da natureza,
isto é, da infinita sabedoria e bondade de seu autor,
que, bem se diz nas sagradas letras, parece que
brincou na terra para delicia dos homens-Ludens
in orbe terra.rum, tudo variando em fórmas, côres,
figuras etc., até nas baleias, como vi na Bahia minha
patria.
Os inglezes que hoje tanto sobresahem nas sciencias, se presão de ainda serem mais eminentes nas
artes, regosijando-se de serem todos elles os mais
in·s ruídos praticos, talv ~z hoje exc~dendo aos fran,cezes, que até Juvenal disse terem sido os seus mes-
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tres na eloquencia: Gallia causidicos docuit fa:cunda Britannos.
Emfim o Sr. D. João VI havia destinado esta- / ri:> "1t
belecer nesta côrte um collegio das artes, e um ins- v.P VAl·'"•1
tituto pol~~c_Q, e-atéwandad? vir com a pénsão ) • ~
e 1:4008 réis a um bem conhecido sabio francez
r.e. ""
Mr. Le Breton, que foi secretario da classe das artes
o msti ufo nacional da França.
O nobre membro o Sr. Montesuma é de opinião
que a universidade deve ser estabelecida na Bahia.
Eu tambem sinto o pendor á }!atria. Elia no goyerno de El-Rei já havia pedidQ uma universidade,
ofl'erecendo o fundo de 80 contos.
., I
- Mas, ainda que o seu porto é de varias leguas de P,. ~(._,
abertura, e, _como diz um escriptor inglez, póde
conter a marinha de todo o mundo sem confusão;
todavia considero preferível esta cõrte, como tendo
já as opportunidades precisas .
Assim, entendo ser mais conforme á politica e á 1
economia nas actuaes circumstancias do Imperio. /
O Sn. NOGUEIRA DA GAMA:-Tudo o que se tem
dito sobre a necessidade de universidades e collegios para a instrucção da mocidade brazileira, é da
ultima evidencia: portanto pouco me demorarei e
sómente farei algumas reflexões tendentes a aplanar difficuldades que se possão offerecer á prompta
execução de um projecto sem duvida da mais transcendente vantagem para a nação brazileira.
ão entrarei na questão do numero e local das
uuivesidades e collegios: por agora parece que só mente ern geral se devia tratar da urgente e absoluta necessidade da instruceão publica em universidades e collegios, reservândo-se para depois a
questão do seu numero, local, estatutos e dotacão;
como porém se tenhão já avancado muitas proposições a taes respeitos, seja-me "tambem permittido
o d1zer alguma cousa.
Concordo perfeitamente com todos os illustres
deputados que têm mostrado com tanta erudição a
absoluta necessidade da publica instrucção: ninguem a poderá negar; não quizera porém, que por
um momento se retardasse um tão grande beneficio : decrete-se quanto antes o es tabelecimento de
universidades e de collegios em geral, quantos se
julgarem necessarios para a facil e commoda instrucção dos subditos do Imperio, cujos estabelecimentos se irão para o futuro e successivamente coordena!ldo nos lugares q~e s~ r~r:onhecerem mais
apropna<l:_os; mas desd? Jª prmc1pie-se pela prompta creacao de um~ umvers1da.!!!J n~a~~e.~de
lá temos quas~ t_ooos os elementos necessanos para
~ua ~omposiçao.

Além das aulas de primeiras letras temos as de
grammatica latina, de_1!1eonca, de philosophia ra1onal e moral, de grego, de françei, <!.einglez e de
deseiiho; temos uma acaáemia rgilitar e. 9utra..de
marinna em que se ensinão todos os r'iJIIOS das matematicas Il_l!ras e das suas applicações á ar e da
guerra e da mai:mha: temos aulas de zoolog-ia, miJ!.eralog1a, ôotanica, phisica e c imica: temos uma
J!Cademia medico-cirurgica e hospitaes para os
exercicios jlraticos: temos unia 1:mlito importante
lfvraria i:rnblica, além das dos particulares e dos reguiares, temos um rico muieu, em que se encontrao os productos dos tres reinos da natureza e uma
importantíssima colle~ão de modelos de..maquinas:
temos instrumentos astronomicos e por consequencia a possibilidade de. fazerem como já se fazem observações astronom1cas: temos um bom 'g a-
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bineta de maquinas phisicas e uma collecção de
« PARECEI\
niineraes arranjados pelo systema de W erner: temos aulas de moral, de theologia e de direito ca« A comrnissão de poderes, examinando o dinoniCêlnos collegios dos regulares e nos episco- ploma do r. José de Abreu e Silva, deputado supJlaes; que nos falta portanto ?
plepte pela província de Minas-Geraes, o acha
' Falta-nos sómente um Cll}'SO jurídico em que se legal por se achar conforme com a acta geral e com
ensine a indispensavel sciencia da leaislação em o decreto e instrucções de 3 e 19 de Junho de 1822;
geral e em particular' addicionando-se.:Jhe as tão e é de parecer quo visto acharem- e ausentes dou
necessarias cadeiras de economia política, de esta- d~putados prop1·ietarios,o r•. Lucas Antonio Montatistica, de dip_k>giacia e dê agricultura.
teu·o de Barros e João Evan{? li ta do Faria Lobato.
"Em nenhum outro local do fmperio se reunem sem estarem ainda substitmdos, o mesmo Sr. detantos e tão bons elementos, que tornão summa- putado upplente venha tomar a sento nesta a emmente facil o comeco dos trabalhos de uma univer- bléa até que cesse a auscncia dos proprietarios.
sidade: até o edifiêio para as aulas das differentes
cc P!iço _da . a sembléa, 22 de Agosto de 1823.faculdades se póde reputar já prompto ou depen- E teuao Ribeiro de Re::ende.-Anlonio Carlos Ridente de pequena despeza.
beiro de Andrada Machado e ilva.- Jll anoel JaNão obstâo as razões por alguns dadas para des- cintho og1leira da Gama.))- Foi approvado .
viar o ensino publico das capitaes, em que ha de
Por não haver mais pareceres, eguiu-sc a discontinuo muitos e variados motivos de distraccão cu são da indicação do r. l\Iontesuma offerecida
para a mocidade: outras vantagens de maior monta na sessão de 23 do corrente e que ficára adiada na
se apresentão para o progresso das sciencia e ua de 25.
cultura nas côrte ~ e grandes capitaes, já pela mais
Q_SR. MONTE Ul!A · - r. pre iden te, quando cu
facil propagação das luzes em consequencia da frequente communicação com homens inslruidos e ci - proruz a minha indicação 6 tive por motivo a nevilisados, quer nacionaes, quer estrangeiros; já cess1dad~ de sabermos em que se gastão os dinheipela brevidade com que se recebem as noticia de ros pubhcos; mas a deci ão da mal ria ficou adiada
todas a descobertas e invencões uteis nas artes e por dar a hora.
a sessão seguinte um illustre deputado contrasciencias; jápéla abundancia de livros e de jornaes
fitterarios que só muito vagarosamente e á custa de riou a minhas reflexões produzindo algun argugrande despeza, chegão ao interior do paiz ou aos mentos; antes de tudo desejo tirar-me de uma dulugares de pequena povoação; já finalmente pela vida e vem a ser, se o intendente geral da policia
polidez e desembaraço que se adquire com a resi- entra na ordem dos empregado que podem dar
dencia nas grandes capitaes e muito principal- nesta ~ssembléa informaçõe sobre os objec to da
mente pelo vivificador orvalho que sobre as artes e repart1 ç~o de . que se achão incumbidos; quando a
sciencias de qualquer natureza lança a resença do assemblea dehborou que o nobre membro fo e ao
mesmo tempo deputado e intendente julgo que lhe
chefe da nacão.
ão nos ·aevemos prender com a falla de esta- não conferiu tambem a faculdade de responder
tutos e de rendas proprias para semelhantes esta- dentro d~ lo congresso;_ cuido que 'este emprego é
belecimentos: trabalhe-se naquelles e busquem-se ecundano e que lhe nao toca aquella prerogativa
estas com assiduidade; no entanto lance-se mão do de que gozão o agentes do poder executivo .
Eu propuz que se pedi em informações ao goestatutos da universidade de Coimbra e emquanto
se não melhorarem as rendas publicas do lmperio, verno; ca nos entender mos com o governo; elle
como é de esperar, parâque se possão multiplicar nos responderá depois de exigir das autoridades
as universidades e collegios em numero ufficiente respectivas a informação que julgar preci a.
Se o illustre deputado foliou como tal nada tenho
para a instrucção facil e commoda da mocidade
brasileira, estabeleça-se ao menos quanto antes, que dizer; m~s pareceu na verdade, quando re uma universidade nesta côrte e se principie assim a pondeu ás mrnhas observacõ , foliar mai como
dar meios para a instrucção dos brasileiros no seu autoridade informante do qÚ e como membro de to
proprio paiz, livrando-se da penosa necessidade de c_ongresso e isto como já disse, niio póde admitr
atravessar os mares para. irem adquirir ao longe e á t1r-se, porque só lhe compete entender-se com 0
custa de grandissimos incommodos e despezas que governo e nunca directamente com e ta a semnem todos podem fazer, a instrucção que lhes falta bléa.
Direi agora alguma cousa sobre o que expendeu
no seu paiz natal.
O pequeno augmento de despezas que se deverá o mes!11o nobre deputado re pondendo ás minhas
fazer com um tal estabelecimento nesta côrte, para reflexoes.
o qual já temos a maior parte dos elementos neces- . A respeito djl presos disse em geral que a policia
sarios, não nos deve embaraçar; e uma vez decre- tmba_ poucos e que o~ das galés erão precisos; mas
tada a creaçã.9 de universidades e collegios litte- fiquei na mesma dunda sobre o eu numero e sorarios, quantos forem necessarios segundo a exten - bre o fim com que se fazem despezas com o chasão, riqueza, povoação e distancia das provincias mados p_resos da ilha das cobras e portanto de nada
irá o governo successivamente cuidando da sua ef- me servm a sua longa resposta a este respeito.
Sobre o artigo-despeza em diverso objectos á
fectiva organisação segundo o plano que se adoptar,
nomeando os professores e supprindo suas despezas c~go da ~ntend encia-disse que e tes gastos estapela massa geral da renda publica, que não póde vao autorisados; que erão necessarios pelos perigos
ter mais util applicação.
d_~s tempos; e que esperava que em breve acabaO PRESIDENTE declarou adiada a discussão por ria.o; poré!11 ficamos como dantes sem se saber que
O~Jectos sao esses d ~ tanto servedo; assim corno
ser chegada a hora da leitura dos pareceres.
nao sa_bemos qu~es sao os serviços extraordinarios
O SR. RrnErno DE REzENDE, como relator da que a mtendencia paga com gratificações. Não me
commissão de poderes, leu o seguinte
póde passar pela idéa um só motivo para dar a po-
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licia gratificações, porque o gratificar não me parece que seja da sua attribuição.
.
No meio desto mysterio grita então o publico
-estas despezas são feitas com espiões.Eu não sei se ha com effeito espionagem; mas se
está em uso e ta a bominavel medida, será preciso
que a assembléa tom e isto em consideração. Se ba
espionagem f chemos todos as portas, não se passeie de noite nem se converse; pois quando se dão
ouvidos a semelhante gente ninguem está livre de
sahir culpado pelo que dis er qualquer des es homens indigno .
Conclúo poi que de tudo quanto di e o nobre
deputado nada serve para nos illu trar; estamos
ignorando as mesmas cousas que ignoravamos antes do seu discurso e ostá portanto em pé a necessidade da minha indicacão.
Eu nada tenho com· o actual intendente, n em em
cousa alguma o crimino, ante o considero muito
digno; ataco unicamente o methodo de apre entar
a conta daquella r epartição em publico; conservando misteriosa a applicação da quantia despendida s .
ln i to por is o, que e approve a minha indicação á qual pretendo accrescentar depoi das palavras-e pecificação e fiscali a çã~-a eguintes :
-de cada uma das parcellas do ditos balanco . Queira V. Ex. mandar-m'a para eu fazer o ·obredito additamento. (Assim se fez.)
O SR . FnANÇA : - r. presidente, cu me opponbo a que pa e a indicação, em que deixe de louvar o nobre zelo do illu tre deputado que a fez,
porque tenho para mim que dahi nenhum proveito
e seg ue agora á cau a publica.
A intendencia da policia é uma repartição ubalterna e agente do poder executirn . O govern o é
pois quem entend e ou de,·e e ntender e fLcali ar
no bem ou mal que as con ignaçõe ou rendas
d lia e ga tão.
e ha malvcrsaçõe na sua adminí tração e todaria o governo as con ente ou não fi calisa, o remedio de se mal não o po o eu descobrir senão na
elfectiva respon abilidade dos ministro : e e ta depende do eff ctivo cumprimento d uma lei r gulamentar que no falla. T mpo virá em que ella tenha elfeito; o tud andara a bom cami nho. Por
agora não pa aráõ de bons de jo e a diligencias
de informações.
O n. RIBEIRO DE REZENDE:- Levanto-me para
dizer pouco e com o san~ue frio d'um homem de
bem e não com calor unmoderado do uobre deputado o r. ~lonte uma.
Quando respondi á uas observacões 6 tive em
vista võr esta as embléa ao facto dá verdade, mostranuo que o dinheiro que se havia de pendido não
tinha sido mal ga to; nem sei a que fim perguntou
o mesmo illustre deputado e eu tinha fallad o sobre
esta maleria como deputado ou como intendente.
Creio que a sim como po so fallar sobre qualquer outro objecto, me é permittido fallar ne te relativo ao cargo que occupo; e alguma differença ha
não póde er mai que a do poder e clarecer melhor á a sembléa obre esta materia por se tratar
da repartição em que sirvo.
Para nada occultar ao publico é que fiz proceder
ao balanço, quo o impriT_!li e fiz ~istribuil·; por elle
se vê que as despezas nao lêm sido mal feitas: ao
menos eu c_lo u persuadido que não tenho gastado

o

141

m!ll um vintem e na mesma persuasão estou a respeito dos meus antecessores naquelle lugar.
ão pretendo encobrir nada e nem receio que as
co ntas appareção: entrei com honra para o lugar
de intendente e quero sahir delle lambem com
honra.
O SR . CARVALHO E l\lELLO: - Na presente indicação que se discute tr_ata-se de mandar ao governo
que expeça ordem ao rntendente geral da policia
para que apresente um esclarecimento das conta~
que publicou, principalmente da pequena parcella
que se não declara em que se despendeu. O nobre 1
membro, que a propoz, estabeleceu o principio
que nenhuma despeza publica se podia fazer sem
que constasse a esta assembléa em que fõra foita.
U principio é em geral verdadeiro, porque deve
saber-se ne. ta augusta assemb léa em que se despendem os dinheiros publicos, mas esta regra geral
tem alguma excepção não só em pequenas parcellas, ma em algumas das que tem algum destino
particular.
empre que se trata do lugar de intendente
geral da policia, prin cipalmente nos governos liberae , causa as ombro e estranhesa a existencia
de um magistrado que não tem um regimento especial , ou para melhor dizer, que tem tão grande
juri _dicção no alya.rá _pelo _qu~l ~oi creado, em que
se cliz, que tem !lhm~t~da iunsd1cção, e que não dá
aggrav~ d~s suas d_ec~soes. Ou este magistrado não
deve eXJs t1r, ou ex1stmdo, deve ter toda a lara uesa
e amplidão que é propria daquelle emprego, ~sem
a qual não póde ser exercitado. Até o anno de l'i60
Portugal _ re~eu- e sem ~~te em prego : os magistrado cnmmae cumpnao com parte das attribuições que hoje lhe são inhenmtes . O regedor das
ju tiças era o superior á quem e r ecorria dos referidos ubalterno . ~aqu ella época se creou este
magi trado, unindo-se-lhe a policia ordinar1a e o
que e chama alta policia, á maneira do que se
praticava em outra nações.
Em con equencia de ta creacão lhe ficarão competindo as juri diccõe de unia e outra policia
sendo comprehendicfos na primeira os pontos prin~
c1pae della, que são, eg urança, limpeza e bom
mercado,. a . que elle satisfaz por meio dos magi Irados cnrumae qu e lhe são ubalternos. Na outra
parte da alta policia e tá com prehendido tudo
quanto póde concorrer para se!!ll ran ça do 0aornrno
e .alração do E tado. Por tão importante autoridade é esta magi tratura odio::a e rincipalmente o
. erá em todo o governo frue, em que estão esta belecida as garantias dos direito_ indinduaes do
cidadão. ~Ias toda e. ta doutrina é mais apropriada
e tem lugar no governos já firme e estabelecido
e em que não ha preci.ão ainda de cautelas anteci~
padas .
·
I es ta supposiçllo, nem nó
-1amos ainda em
estado de pre cindir deAe ma!?"Ltrado, nem elle foi
upprimido, nem as uas fu.ncçõe coarctada : portanto e tá elle em circumstancia de dever fazer
da sua parte quanto fór neces.>ario para bem de
firmar a segurança publica: e para prevenir o que
lhe póde ob tar é nece.•ario por o meios, no que
de força deve faz er algumas des pezas. O actual e
os que o precederão são reputados homens de cre- '
dito e honra, e por este ponto de vista devem ser
olhados como incapaze de conc ussões e desvios
dos dinheiros publicos, acreditando-se que as despezas que fizerão, maiorm nte ns pequenas, forão
feitas a bem da causa publica, ainda que não apre-
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sentem uma especifica clareza de cada uma dellas 1 Entretanto o de que se não póde duvidar é que
em p~~ticular, e mais quando. algumas dellas não , sendo este lugar occupado desde o anno de 1808 até
P.~denao apresentar-s~ ao ptlblico, por.qtte ~!Tende - 1..~6 do Fever~iro de 1821 pelo conselheiro Paulo
nao o fim porque forao feitas. Ha alem .disto ai- l'ernandes V1anna, elle e prestou com o maior
guma ·' mes~o. da que pertencem ã pnm~Ira classe zelo no serviço publico, empregando a renda
de baixa policia, que por serem demasiadamente des te cofre cm benefi cio do estado co mo era seu
miudas vão incluidas. em outras, e não se póde ~ever, ~ão ·ó executando as ordens quo de S. 1\1. F .
apresentar dellas especifica clareza.
1mmediatamente recebia para me adas a diver a
Em laes circumstancias considero eu a de que e pesso~.s, illun:iinaçõos, e festejos em oca iões de
trata: nenhuma outra cou a se faria pedindo escla- regOSIJO pubhco, e outras de pazas extrailrdinarias
recimento dellas ao governo, mais do qu e desacre- :e.a.ra ?ertos de tinos até m paizes estrang iro , ma
ditar o magistrádo por tão pequeno motivo, ao pnnc1palmen te mandando edificar pontes, faz er
mesmo tempo que da natw·eza do seu emprego é calçadas, e atterr~s, o outras muitas obras de inteo confiar-se nelle em co u as ainda de maior porto. resse ~era1, que sao outros tanto testemunho do
Em fim, Sr. presidente, quando se julgar convoniente ~u cuidado, o vig!lancia, pois bem sabido ó que na
extinguir este lugar, extinga-se; mas emquanto c1~ad~ no1•a, e ma1 suburbio des ta capital todos os
existe, e não se julga inutil ou prejudicial, deve ter ~d1fic10 , e arruamentos se fizerão depois que
toda a consideração da parte do governo, a quem 8. !'d · F . a entou nesta cõrte a éde da monarchia;
incumbe não desacreditar empregado algum sem assun co11!0. é constai:ite que a maior parte da
c ulpa legalmente justificada. E' á vi ta disto, e do e-trada v1smhas erão mlransitavei , e pecialmente
mais que por brevidade omitto, evidente, qu e esta no .tempo da chuva co m aguas es tagnadas, e laindicação deve ser desapprornda por injusta o de~n e- me1ros até dentro da cidade, como aco ntecia no
cessaria .
Ca.J?PO de ant' Anna, e largo do Hocio, que são
O SR. PEREIRA DA CuNnA:-Entro com violen- hoJe duas ~xce11 ente praç~ _; sendo tudo até o
eia nesta materia assim como fui constranaid o a presente feito ã cu la da pohcia.
occupar o lugar de intendente, direi todavi~ duas
l\1uilo embora se tomem para o futuro medidas
pala nas em abono da justiça , e defesa das argui- adequada para se d spend~rem las r nda debaixo
ções que se pretendem faz er a esta r epartição. Prin- de _um sptema b.ern orgam ado; e quant o a mim
cipio por notar que este impresso foi olTerecido a sena muito prop~10, e conducente que ella entrassem
esta illuslre assembl éa, mais por obsequio do para o cofre do 11lustre senado de ta cidade afim d
honrado ministro que agora serve, do que por alguma serem bem ~esem p~n)lados seu devere no objecto
ordem que para isso recebesse, visto qu e a conta bi- d ~ eco nomia . mumc1pal que estão a se u cargo,
lidad e do cofre da policia, não tendo um regimento dispensado o mtendente deste minucio os arti <>os;
peculiar, estã sugeita ãs regra geraes da publica fica~do-lhe assaz com que e entretenh a no b seu
administração, pela qual deve r esponder o respectivo oflic10, empregando sua vigilancia e acti•idade em
ministro d'Estado, que approvar suas des pezas sem tudo que pertence á segurança do estado.
O R. l\~o ·TE UMA : - O illu tres preopinante
o cu?ho da legalidade. Se esta. co nta fora exigida
offic1almente -por esta assemblea para ab er o seu que aca rao de fallar tax ií rão o me u di cur o de
estado, haveria lugar pa~a ~ te exame, encarre"a ndo pouco decoro o ustentand o a minha indicação. e
esta ta:efa a um<!: comm~ssao para dar-lhe por ler a por ella se entendo que eu quiz atacar o intend ente
direcçao que mais co nviesse.
geral da policia, declaro de de já qu e não foi
sa
Quando ti.ve a honra de succeder neste emprego nun ca a minha tenção ; para i o seria preci o que
ao conselhe!fo Paulo Fernand es Vianna trntei de eu fizesse delle mão co nceito, e ao co ntrario me
balancear o cofre desta repartição para resalvar merece mui boa opinião. O qu e propuz só tem por
minha responsabilidade segundo a nova fórma de fim o fazer que o balan ço aia co mo deve ai r, emengoverno r epresentativo que então sé proclamou, dando-s~ a mão. O publi o deve aber em qu
1 fazendo constar pela imprensa o se u resultado; o se gastao as rendas da nação ; e hoje olha-s
que se contin~ou. a praticar contra. os erros antigos par~ as r:on.tas das .dilTerentes repartições com
de segredo mvrolavel no maneJO dos negocios mmta ~ur10s1dade; ale servem de matar o tempo
publicos, es pecialmente no que era relativo á fazenda aos oc10sos que tudo pergun tão e tudo querem
.
nac10nal, d' onde nascerão os abuzos que são patentes . saber .
Demais, estabeleci um cofre de tres chaves, paguei.
AJ~i:n disto a franqu eza é o melhor meio de
quasi toda adi vida antiga, e regulei o methodo que adqumr a boa opinião publica; e se cada um gosta
se devia guardar na sua receita e despeza; methodo de. ver c~mo ~ c~u as vão e como não vão, servirá
que meus dignos successores têm seguido, e aperfei- ate a mmha mdr.cação para que o mesmo intendente
çoado.
?º n.s~rve o_ credito que merece, mos trando, pela
Eu não fui e ncarre g~do de glosar con las preteri tas, mdiv1duaçao das applicações das quantias indicadas
nem havia, alg uma cmsa que faz er a tal r espeito ; nos balanços, que. não houv~ malversação, e que
o meu exercilJlo principiava naquelle mom ento, e tudo teve o destmo respectivo com utilidade do
isso fixava minha allencão para não dispor dos ren- estado. rada portanto disse co ntra o actual intendimentos deste cofre· senão para os fins a que dente ; nem eu quiz nunca applicar á pessoa delle
legalmente estavão destinados; tanto mais que o o que tem de odioso a jurisdiccão ann exa ao seu.
Senhor. Rei D. João VI. declarou por um honroso emprego, assaz attestada por muitas e repetidecre to que aquelle magistrado tendo merecido sua das_ violencias. Creio ter satisfeito com esta explicompleta confiança o servira muito a seu contento, caçao.
Julgando-se discutida a materia, propõzo Sr. pree sa~is fação, e que os rendim'lntos da policia forão
apphcados conforme suas ordens, dando-lhe por sidente a indicação; e foi regeitada .
c~nsequencia uma plena quitação de toda sua admi. O SR. PRESIDENTE assignou para a ordem do
mstração.
dia: 1. 0 A continuação da primeira discussão do
1
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proj elo para a fundação de duas universidades : 2. 0
A competencia da materia da proposta do Sr. Carneiro da Cunha sobre o córte do Páo Brazil: 3. 0
H.egimento da assembléa.
LevanLou-se a sessão ás 2 horas da tarde.-Jlfanoel José de ouza França, secretario.
HE OLUÇÕl~

DA ASSEMBLÉA

PARA JOSÉ o' ABREU E SILVA

A as embléa geral consLitui nle e legislativa do
I mpt•rio do Ilrnzil manda participar a V. S. que
deve quanlo antes, vir tomar assento neste augusto
congresso, e ler parle nos seus trabalhos como
deputado á mesma assembléa pela província de
Mina -Gerae -Deu guarde a V. S. Paço da asembléa, em 27 de Agosto de 1823. -José Ricardo
da Costa Aguiar d'Andrada .
Sessão em 28 de Agosto de t 823
l'llE JDENCIA DO S I\.

DISPO CAPELLÃO-llÓll

Heunido os r. deputados pelas 10 horas da manhã, fez- se a chamada, e acharão-se pre ente 64,
faltando com cau~a os rs. Andrada Machado, Gomide, Xavier de Carvalho, Andrada e ilva, Pinheiro de Oliveira, Duarte Uva, Carneiro de
ogueira da Gama,
Campos, Ferreira 'obre,
Velloso Soares, Ribeiro de Andrada, Rodrigues da
Costa, Ferreira de Araujo.
O r. PRE IDENTE declarou aberta a ses ão, e leue a acta da antecedente
O n. VmcuEmo :-Vejo na acta uma declaração
que cr io não ter lugar pelo que decidiu a assembléa. Quando o r. ouza J\lello requereu que se
inserisse na nela o que julgava neces ·ario para
fazer constar qu não recebera a felicitação do governador da arma da Alagoa , re olveu-se que
fize e menção na acta, e portanto entendo
não
que o que diz re~peito a e te negocio devia ser
omilLido,
O n. Co TA AG IAn :- 'a acta não ha falta de
cxactidão, porque nada mais se fez do que referir o
que se passou ; o que e decidio foi que não se inseri e na acta a declaração que o r. ouza J\lello
mandou á me a, e la resolução está executada .
Consultou- e a ass mbléa e foi apprornda a acta.
O Sn. PRESIDENTE annunciou que estava á porta
do salão o Sr. José de Abreu e Silva, depulado
substituto pela província de Minas Geraes, e sendo
introduzido na fórma do e tylo presto u juramento e
tomou lugar na assembléa.
O Sn. Co TA AGUIAn deu conta das participações
de molestia dos rs. Ferreira de AraUJO e Ferreira
obre.-Ficou a assembléa inteirada,
Passo u-se Ít ordem do dia, que era 11 continuação
da ia di cussão do projecto para a creação de duas
uni ver idades no Brasil, com as emendas offerecidas
pelos rs. Gomide e Araujo Lima na sessão nnte·Cedente.
O Sn. SILVA L1sooA :-Sr. presidente, na sessão
el e hontem o honrado membro o Sr. Lima notou
com menos apreço a recommendação que fiz do Direito Romano no curso jurídico da projectadã universidade, arguindo que se, como eu disso, as Pan,dectas, sendo achadas, contribuirão muito pua a
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civilisação da Europa, depois da invasão dos barbaros, tambem concorrerão para as· desordens dos
governos, e que a Inglaterra as não adoptou. Respo~do que os povos da Inglaterra estão, em varios
obJect?s, s~para~os. ~o mundo pela sua situação,
como Já disse V1rg1lio -Penitus divisos Orbe Britarvnos.
O seu governo! q~e muito r espeita os antepassad_os, adoptou o d!fei~o co nsuetudinario do paiz, derivado d?s seus ult1mos conquistadores ; e tendo
es~ b.elec1do o .sys tema mixto, regeitou o chamado
Direito Imperial, porque no codigo se firmou a
regra. despohca - Quod l'rincipi placuit , legis hrvbet vigorem. - O povo não reconhece a lei - quero
porque quero-, e só aquella que se considera ser
expressão da vontade geral, declarada pelos represenlantes da nação em parlamento. Todavia os
seus jurisconsultos não deixão de consulLar as Pandectas, como as fontes da jurisprudencia civil.
O seu moderno institutario Blakston cita as leis
dos roman os, ainda que mais sobriamente do que
os escriptores dos outros paizes.
Os se~s mesm os autores sobre jurisprudencia
commerc1al se referem ás leis, onde se achão as
bases das decisões sobre letras de risco e avarias,
que vêm nos títulos do 1Yautico Famore, e Ad
Legem Rhodiam de Jactu.
O insigne Burke diz, nas suas celebradas Reflexões
contra a revolução da França, em que tambem entre os seus mil desatinos, se affecto11 desprezar inteiramente o Direito Romano, só inculcando os
seus doutores do Palais Royal, falsos Direitos do
Homem, que «não obstante o indigesto das Pandectas, ahi se vê a colligida m=âo dos seculos, a arte
de .appücar. o~ ~riginaes princípios de justiça á infimta multi plic1dade dos negocios humanos: o seu
tribunal não deve ser usurpado pela arrogancia e
philaucia dos que não experimentarão outra sabedoria mais que a sua propria. »
O famoso Gibbon, na historia da decadencia do
lmperio Rom no, faz um admiravel summario da
legi lação e politica do lmperio Romano; nem é
po ivel pre ci ndir do estudo das leis de um povo,
que durou, em varias fórmas de governo, por mais
de quatorze eculos, e que ainda depois de destruído , regerão a tantos paizes. Os francezes , depois
de torn arem aos seus sentidos, as reverenceião no
seu novo codigo civil, onde se encontra o fundo do
Direito Homano, e as dissertações dos sabios que
confes ão as excellencias das leis romanas, relativamente aos co ntractos, propriedades, etc. Esse
codigo com suas dissertacões está traduzido no idioma inglez.
·
ão recommendei excessos em estudos do Direito '
Romano, taes como ordenão os estatutos de Coimbra , onde se determinarão sete cadeiras de tal direito. Talvez em lugar de algumas, bastaria uma
de exposição do dito codigo francez, notando o professo r judicioso as suas aberracõe , como o declarar
oca amento um contracto civil o qufà é gravíssimo
erro, por dessagrar o mnlrimonio, ou sociedade
conjugal , que o nosso nlrndor especialmente honrou, como sendo um meio de legitima propagação
da especie humana.
De facto, ainda hoje se notão os monumentos de
grandeza e sabedoria do governo romano; os vestígios das estradas que se achão em varios estados
cultos, e as magnificas obras de tantos generos, que
se admirão no paiz cla8sico da Italia. endo instrnctivas até as ruínas, pois com ellas e desper-
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-taráõ e reviveráõ as sciencias e artes, bem q'ue
fossem dos seculos dos seus despoticos imperadol'0s.
Não é de razão prescindir do estudo das leis da
antiguidade, onde se achão restos de forças vitaes
da civilisação promovida pelos romanos, que até
-conquistarão o Egypto, onde, pelo seu systoma
conservador, inda ora se notão as pyramides, e
·obras que têm affrontado os seculos.
· Os francezes, que no fim do seculo passado invadirão o Egypto, tiverão em vista os exames dos
monumentos sobre as leis, lettras e artes do paiz.
Uma razão mui ponderosa me occorre de mais
para a preferencia da universidade n esta córte, e 6,
para que se conserve a pureza e pronuncia da lingua
portugueza, que, egundo diz Camões, com pouca
cormpção crê que é latina .. Sempre. em todas as
nacões se fallou melhor o id10ma nac10nal nas córtes'. Nas provín cias ha dialeclos, com seus particulares defeilos; o Brasil os tem em cada uma, que
é quasi impossivel subjugar, ainda pelos mais
doutos do pruz.
E' reconhecido que o dialecto de S. Paulo · o
mais notaveI. A mocidade do Brasil, fazendo ahi
os seus estudos, contrahiria pronuncia mui desagradam!.
Demo_thenes, sendo perguntado qual era a "primeira prenda do orador, respondeu, a pl'onuncia;
a segunda, a pronuncia; a terceira, a pronuncia.
Quintiliano diz, que por mais sabio e eloquente
que seja o orador, desagradará tendo má pronuncia:
Yerum pl'onunciatio wncta corrumpit. A Tito Li vio
sempre se notou o dialecto da Patavinidade; a
Theophrasto a affectação do atticismo; a Robertson,
õ dialecto e&cossez, e a Burke o idiotismo irlandez.
- Quanto ao que se ponderou a favor do estabelecimento da Univ_ersidade na Bahia, a deverem
haver duas, ãpóio a esse respeito a opinião do
Sr. Montesuma, por ser a primeira metropole do
.Brasil_, e a que, depois desta côrte, tem mais estudos; consta que della se tem expedido mais estu dantes para Coimbra, com a protecção do Conde dos
Arcos, quando foi governador da Bahia, o qual foi
depois tão indigna, inju ta e ingratamente maltratado pela Cabala Anti-Brasilica.
O mesmo Sr. deputado mandou para a mesa uma
emenda, mas por não estar conforme ao regimento
foi restituída ao seu illustre autor para accommodar
a doutrina á cada um dos artigos do projecto.
O SR. ARAuJO LmA :- O regimento dá-me direito
a entrar no debate para responder ao Sr. deputado
Lisboa.
O honrado membro fez-mo a honra de fazer algumas observações sobre o que disse hontem a
'respeito do Direito Romano, e deu a entender que
eu tinha em despreso aquella legislação; é por isso
que eu direi alguma cousa .
Hontem, Sr. presidente, eu confessei a sabedoria
dos autores daquelle direito, e seus commentadores, mas accrescentarei que elle não fez mais do
que assegurta a escravidão dos povos, assim dos
mesmos romanos, para quem se inventarão aquellas
distincções e aquella jurisp~ud encia formularia,
como dos povos que ao dep01s o abraçarão, pelos
princi pios alli enunciados; e disse, e torno a dizer,
que a~uelle direito juntamente com o das decretaes
estragarãõa ígreja e o estado .
··sr. presidente, o honraao membro apresenta uma
massa tal de conhecimentos, que facilmente esma· gará aquelles que, como eu se lhe offerecerem em
éaÍÍlpo; porém eu servir-me-hei das armas de David;
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aquelle heróe, não podendo braco a braço entrar
em luta com o gigante, valeu-se de uma pedra
para o ferir mortalmente; eu usarei da mesma arte
e verei se posso r epellir o ataque do honrado membro, entretanto que não posso apresentar-me em
campo na presenca de tão grande athleta; e como
farei_ 'I Reco rrendÔ ao seu mod o de argumentar .
Disse o honrado membro qu e os inglezes rejeitarão a legislação romana, porque se alli s ustenta
que quod Principi placuit, legis ltabet vigorem.
E' verdadeira a causa qu o aponta o honrado
~n embro; aquclle principio e outros fizerão que os
mglezes, sempre ciosos de sua liberdade, rejeitassem um direito tão proprio para plantar a escra vidão; mas isto não destroe o que avancei, e é que
talvez a esta rejeição devão elle a sua liberdade,
porq.u e não sendo admiltido nas escollas aquelle
direito, não teve elle occasião de calar nos animos
dos inglezes, e por isso de corromper o amor da
liberdade. O honrado membro apontou a causa,
m que eu co ncordo, ma não destruiu o etreito,
que, é preciso dizer, não se deve a ella só ; e se se
quizer dizer que aquella rejeição já prova o amor
da liberdade que tinhão o inglezes, não se me
poderá negar que ella o firmou, ou pelo menos
apa rtou da Inglaterra uma cou a que o poderia
destruir.
O SR. VEnGUEIRo :-Estamos na 1° discus5ão em
que, segundo o regimento, se trata ó da vantagem
ou inconveniencia do projecto; mas já perdemo um
dia, e o de boje leva o mesmo caminho.
O Sr. Lisboa, a quem muito respeito, não tem
feito mais qu e dissertações sobre o Direito Romano
e sobre a pronuncia dos oradores; ora isto, r. presidente, é ir muito fóra da ordem, porque no devemos limitar sómente á consideracão de ser ou
não ntil o projecto; se assim continuamos não sei
quando terá fim a discussão. Peço por isso a V. Ex •
a observancia do regimento.
( Fallarão lambem o rs. ;\luniz Tavare , e Carneiro da Cunha, mas não e entendeu o tachigrapho
Silva).
O Sn. i\Io~rnsm1A: - Quando hontem opinei
que Yoltasse o projecto á commissão tive m vi la
o p~evenir que elle tivesse a mesma orle que outro
proJecto , que por serem pouco exacto têm sofLrido um sem numero de emendas, e se achão con fusos e talvez contradictorios em algumas partes.
Com as que por ora ha, e provavelmente se offerecerãõ hoje, tem a commi são bases para de novo
trabalhar, tomando em co nsideracão a maneira de
regular esses cursos juridico~. fundos para despezas, e mothodo geral de ensrno. Se não fór assim
acontecer-1be-ha o mesmo que a dos ausentes.
Entretanto visto ter-me le1•antado para fallar
sem pre direi que não posso accomodar-me com a
opinião do Sr. Lisboa, sobre a fundação de uma universidade n es ta côrte, são muitas as razões que me
determinão a pensar assim, mas como este não é o
lugar proprio para as expender eu me reservo para
a 2• ~iscussão, e ahi ~x pore i ? f?0U parecer, por ora
só digo que p~ra nao aqmit~u· tal fu?dação nesta
côrte é para mim de sobejo a míluencrn q.ue terião
os senhores do governo para tudo se dirigir aUi pela
sua vontade e arbitrio.
O SR. PEREIRA DA CuNnA: - Desnecessario me
parece reproduzir os arg.umentos, e razões, que
devem sustentar a matena que faz a base essencial
deste projecto . Esta illustre assembléa animada dos
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nobres sentimentos que lhe inspira o amor da patria,
não podia deixar de considerar como indispcnsavel
a fundação de universidades, e collegios neste vasto
Jmperio para se diffundirem os conhecimentos, e se
animarerc as artes e sciencias, sem as quaes se não
póde ooter aquelle grúo <le civilisação que faz a prosperidade ge_ral das ua~ões.
.
.
Resta pois proporcionar os meios precisos para
tão importante empreza, ponderar-lhe as difficuldades e remover tudo o que poder oppor-se á sua
mais prompta execução. Sendo porém absolutamente impossível estabelecer neste mom ento todas
as insti lu1cões que exige o nosso immenso territorio,
fundando -se universidades em diITerentes províncias
para commodidade de seus habitantes, é de summa
necessidade erigir ao menos uma que faça menos
dificultosa a sua frequencia, e apresente melhores
propurções para facilitar o seu desempenho.
Em nenhuma parte do Brasil (ouso affirmar)
occorrem mais favoraveis requizitos para com tanta
promptidão se executar este plano, do que no sitio
de Ilelém, districto da Villa da Cachoeira, aonde
existia um seminario dos proscriptos jesuitas, ou
m outra qualquer das ricas vfüas do Reconcovo
aãBãhiâ, _{llle mais vantagens offereça.
l ão é o espírito provincial que me induz a dar-lhe
esta preferencia, o Brasil é minha patria_, e rn_uito
folgarei de o ver prosperar a todos os respeitos amda
nos seus mais remotos sertões. A província da Bahia,
formando por sua situação geographica o cenlr? do
Brasil, facilita ( quanto a nossa policia o perm1tle)
iõilãSas correspondencias por mar, e por terra com
o resto do
perio, o que se não obtem tão facilmente em qualquer de suas extremidades.
Existem já alli muitos elementos de que se póde
Iancar mão para este nobre edificio, e nin9uem se
atréverá a negar de que naquella província e transcendente a ed ucação litteraria, e se distingue pelo
gosto para as lettras, de maneira que é muito para
notar, como mais de uma vez fomos te temunhas,
que de todos os brasileiros que írequentavão a uni versidade ãe Coimbra, a metade, e a vezes os dou terço
erao õáhianos, para o que muito concorria ua
maiôr população e riqueza. Accre ce ainda que sendo
a província da Bahia a de maior rendim ento ( ú excep~à"ll da do l\io de Jan eiro, aliás já mui sobrecarrega® de enormes despezas) só ella póde, sem algum
vexame publico por novos tributos, acudir aos gasto
precisos para fundar, e alimentar uma univerdade
ao menos para as faculdades dE! direito, medicina,
!L p iloso hia, aproveirando-se as pessoas habeis
que en re nós ex istem para o magisterio, e convi dando-se da Europa as que precisas forem para as
respectivas cadeiras, com a possivel parcimonia,
até que se possa dar a esta fundação a grandeza, e
explendor de que são suscepLiveis tão uteis estabelecimentos.
Não posso portanto conformar-me com o arbilrio lembrado por alguns de meus honrados companheiras de se arranjar por agora uma universidade
nesta côrte emquanto se lhe não póde dar outra
me or - situação, porque exigindo o estudo das sciencias mui seria meditação, vê-se que esta é incompatível com as,distracções, e divertimentos que
que as capitaes offerecem. Além de que o alto
"{lr ço das casas indispensaveis para habitacão de
tÕdàs as pessoas que compoem o corpo acaderrÍico, é
mais uma dificuldade para realizar o plano nesta
corte, aonde ~luxo estâ no seu ai:_ge, e exige porisso

145

maiores despezas a decente subsistencia, o que não
succede em qualquer outro lugar.
A nossa. his~oria nos apresenta um exemplo_ ·'
Sendo a u~1vers1da~e portugueza instituidano fim do
seculo dec1mo terceiro por El-Rei D. Diniz com escolas maiores, .e mf:'nores, assiguando-lhe em Lisboa
lugares propr10s para a sua residencia, forão taes
as dissenções entre os alumnos e os moradores da
cidade, que pareceu indispensauel arreda-la deste
lugar e colloca-la nas margens do Mondego no principio do seculo seguinte, onde se conservou poresP.aço de 7~ annos, e dond e E~-Rei D. Fernando por
mandar vir l ~ntes estrangeiros, que repugnarão
morar em C?1mbra, novamente a trasladou para
Lisboa, e ah1 se demorou por mais de um seculo
até que El-Rei D. João III, reformando a universi~
dade com babeis mestres que mandou convidar de
ltalia, França, e Castella, e achando-sis Lisboa nesse
tempo mais populosa, e com grande expediente de
negocios publicos pelas descobertas do novo mundo,
tornou a estabelece-la em Coimbra, aonde até e
prese nte se tem conservado.
Em~ndemos esse erro grosseiro do antigo systema, com o qual pretendia ·a politíca portugueza
~onservar-nos na escravidão, e na dependencia de
irmos '"buscar a duas mil legoas de distancia a habilitação, e luzes de que precisavamos para sermos
e~pre~ados, .cu~tando -n os excessivas despezas, e o
pe1or e sacr1fic1os pessoaes pelos mal es eminentes
que corríamos na primeira idaae, longe da patria,.
e dos parentes, e entregues a um correspondente
9:l1e ?U não s~bia, ou não ti~h~ suíliciente força para
mspuar sentunentos de rehg1ão, moral, e boa educacão de que tanto se necessita nos verdes annos.
Este negocio é da maior importancia para todos em
geral, e com e pecialidade para os pais de familias
é necessa rio dar ~lh e o impulso que exige o bem d~
nosso pa1z, e ponsso proponho a seg uinte
«

El!EXDA

0
<< Ao § 1. Haverâ duas umversidades, uma na
provincia do Mãranhão, no lu gar que mais convier
por sua localidade, e circumstancias, e outra na
provincia da Bahia, no sitio de Belém, districto -da
Villa da Cachoeira, e a im mais um collegio de
sciencias naturaes na provincia de S. Paulo, e outro
na idade de l\la,ria nna província de !\Unas Geraes,
e finalmente um collegi.o da fo culdade de leis, e de
philosophia na cidade de Olinda, aonde haverâ
igualmente uma cadeira do primeiro anno mathematico.
« Ao § 4. 0 Entretanto se dará principio á fundação da universidade da Bahia logo que se proporcionem os mestres e professores para exercitarem o
magisterio assfm na sciencias exactas, como nas
positivas, artes, e bella letra , sen'indo de norma
Pª':'ª ua in tallação o estatutos da universidade de
Counbra, com aquella modificações, e alteracões
que cada uma das juntas, ou congrega~es das respectivas faculdad es, presididas pelo in pector, ou
reitor da universidade, julgar a proposiLo, co utribuindo o cofre da mesma província com as despezas necessarias para tão util estabelecimento .
« Ao § 5. 0 O governo nomeará um reitor, ou
inspector da mesma universidade, que reuna em si
as distinctas qualidades que exigem um tão importante lugar. Paço da assembléa, 27 de Agosto de
1823.- O deputado, Pereira da Cunha». - Foi
apoiada.
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O SR. ARoucRE RE ·ooN: - Sr. presidente, farei
muito por não fallar fó~a da ordem . Tem-s~ f~llado
muito contra este proJecto, e a meu ver rniusta.mente, com alguns additamentos elle ficará completo. Analisemos o projecto com vagar, e madureza para julgar delles.
.
.
No 1° § decretão-se duas umvers1dades, uma em
S. Paulo, outra em Olinda. Que prºecisamo de uni•ersidades ninguem duvida: a questão será se basta
uma se são necessarias duas ou mais. A commissão 'teve attencão a immensa ext ensão desde o Rio
da Prata até o· Amazonas, conheceu que a haver ó
uma dernria ser no centro do Brnsil em summa dis1ancia dos seus lados, e por consequencia inutil
especialmente as provi ncias p roximas ao Am ~ zona ;
concluio portanto que não podião ser meno de
duas, e para isso contou com a riqu eza do lmperio,
e liberalidade dos brasileiro . Sendo portanto duas
era preciso que uma sen·isse para as provincias do
norte, e outra para as do sul, nestas circum lancias
era prer.iso escolher locaes que não ó estivessem
nos respectivos centros, mas lambem que nelles se
encontrassem todas aquellas qualidades que a prudencia e a experiencia reputão necessarias para semelhantes e tabelecimentos, taes como a salubridade, a barateza dos generos, o socego, e quietação,
a amenidade do clima, etc.
E eis aqui porque a illustre commissão se lembrou
das cidades de Olinda e de S. Paulo. Logo não ha
que dizer contra este § 1. 0 Vamos ao segundo.
Neste diz-se que os ordenados dos mestres e seu numero, a ordem e arranjamento dos es tudos serão
regulados nos estatutos. Está claro Sr. presidente
-que no corpo desta lei não devião ingerir-se cousas
miudas, qu o são proprias dos reg ulamentos. A lei
de1'e determinar em grosso, as particularidad es
devem ser especificadas no regulamento ou estatutos que devem acompanhar a lei, e que faz em
parte della.
Temos portanto até aqui bem arranjado o projecto. O § 3° é quanto a mim imperfeito, porque os
fundos para taes estabelecimentos devem ser marcados por uma lei, para que pois é deixar es a
materia para outra lei, se ella é toda perte ncente
.ao objecto deste projecto '?
E' por isso que eu voto pela suppressão deste paragrapho, e o[ereço em lugar deli e tres outros qu e
mandarei á mesa. Mas antes de os ler passemos ao § 4 .0 Aqui ha uma emenda ou additamenlo do Sr. Araujo Lima, em que diz qu e tanto
em S. Paulo, como em Olinda principiem desde já
as faculdad es de jurisprudencia, e de philosophia.
Estas sciencias são as de que nós temos mais ne-cessiaade, e é por isso que eu apoiei a emenda do
Sr. Araujo Lima, e continuo a defende-la, e por
este modo fica bem arranjado este§ 4°, pois que não
.sendo possivel trabalharem já todas as faculdades
de ambas as universidades é muito possivel princicipiarem lo~o com aque1les dous cursos j~ridi co, e
de philosopli1a. No § 5° trata_:-se ,do y1~e-re1tor, e de
quem o hade ser, essa questan e mm1ma, a assembléa póde resolver ou segundo o projecto, ou creando-a logo com seu reitor compelente, o que nada
envolve para se dizer que o projecto é defeituoso.
Lerei agora a minha emenda concebida nos termos
seguintes

sidades desde já hajão as faculdade. de jurisprudencia e de philosophia. Voto pela supprcssâo do
§ 3°, e em seu lugar (salva a redncção) o[ereço os
trez parngraphos addicionaes
e< 1. 0 Matriculas de 508 aunuaes por cada estudante. Os rendimentos do subsidio lilterario, e o
da contribuição litteraria farão parte das rendas
applicadas para amba as universidades, pertencendo á de Olinda dn Bahia para o norte, e á de
Pauló do Espírito anto para o ui com as província centraes .
« 2. 0 ·ma sub cripção voluntaria cm todo o imperio do Brasil, solicitada pelo governo, formará o
capitaes productivos d um e outro e tabelecimento, na proporção da liberalidade das província , a
que cada uma pertence, cujos fundo ntraráõ por
acções no Banco acional para annualmente sahirem o lucros r.orre pondentes.
« 3. 0 Ao capital pertencente á universidade de
. Paulo, se annexaráõ as parcellas olferecidas
nesta cõrte no go,·erno pas ado para nm emelhante
estabelecimento litterario. Paço da as e mbléa, 28
de Agosto dEI 1823.-Arottche )).
Creio Sr. presidente, que esta subscripção dará
uma omma de vulto, o Bra il tem riquezas, e o
brasileiro são honrados e liberac , nós acabamo.
de ver a liberalidade com que se tem concorrido
para a marinha, e não devemos es perar menos para
e te fim em que utili ão todo o pais de familia ,
e os que n ão tem filhos tem netos, tem sobrinho ,
tem parentes. Estabelecidos estes fundos 'r. presidente, então encheremos as nossas universidades
de habeis mes tres, então crearemos collegios na
cidades principaes. Voto portanto que o projecto
passe á 2• discussão .
Proposta a emenda do Sr. Arouche, foi apoiada.

O Sn. FRANÇA : -As muita emendas que já têm
vindo á mesa no provão assaz, que o projeclo não
satisfaz o principal fim a qu e nós propomos, que é, e
dev e si:-r, dar já impulso efficaz, e prompto á-conveniente in trucçâo de nossos concidadãos de modo
que se habilitem igualment segundo o exige a lei
para o lugares de magi tratura. O projecto diz que
haverão duas universidades, e que eus e tatu tos ele.
se regularáõ em tempo competente. Eis uma boa
prom e sa de futuro, mas que nenhuma utilidade nos
ofTerece de presente, quando as no sas circumstancias instão porque se metta immediatamente em
acção este assump.to, ao menos por uma maneira
provisoria, emquanto outras medidas mais morosas
se não tomão, convenientes á um systema regular
de todas as doutrinas que deve comprehender uma
perfeita universidade, que o não seja só no nom e
Na universidade de Coimbra temos grande numer~
de estudantes brasileiros que depois da nossa independencia têm a maior necessidade de voltar á
patria; e talvez o não têm já feito, por não terem
aqui onde conpletem os cursos dos seus es tudos
juridicos, que os habilitão para entrar na carreira
,da magistratura: eis aqui entre outros um motivo
que nos deve tambem apressar para es tab el cermos
rad~iras dest.a fa~uldad e , se~und~ o methodo de
ensm o recebido n aquella um vers1dade; ainda que
para o futuro se haja este de melhorar, e reformar
em outro systema.
Eu vejo que se tr~ta no projecto de numero de
e< ElrlENDA
universidades , e de lugare$ adaptados para ellas ·
cc Sou do mesma paracer do Sr. Araujo Lima no e que se defere ainda o seu elfectivo estabeleci:
additamento ao § 4° para que em ambas as univer- mento para depois. As primeiras questões são inuteis;
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a ultima deve se r corrigida. São inuteis as primeiras duas questões, porque entendo que se devem
crear pelo correr do tempo tantos e_st~belecimentos
Litterarios desta natureza quantos ex1g1rem as necessidades dos povos derramados sobre um grande
territorio qual é o nosso, logo que se proporcion em
os meios praticas para isso; pois não concebo, nem
posso conceber n enhuma razão 'lufficiente porque
haja de vir o cidadão de Piauhy, por exemplo, buscar instrucção das sciencias maiores á provinci~ de
. Paulo. Todos têm direito aos commodos pubhcos
de geral utilidade que a sociedade de.ve manter, e
entrão neste num ero as escolas ma10res que se
devem dar aos cidadãos na propria província, uma
vez qu e esta as possa sustentar, que é t?d8: ª. ditficuldade da em preza: e posto este prmc1p10 de
igualdade de direi tos, o ponto importante da
questão fi ca r eduzido á pergunta: ond_e estabeleceremos desde já, um corpo academ1co mais. ou
menos perfeito, em q11e provisoriamente se vão mstruind o os nossso concidadãos, supprindo-se-lhes
a extemporan ea falta de ~ma universidade, gue
d' além mar tinhamas em Coimbra? A maior facilidade de reunião dos elementos proprios para um tal
es tab elecimento é qu e n os deve decidir a es_se respeito ; e cuido que nenhum lugar do Brasil pode
encht-Jr tanto á mão essa indicação como o Rio de
.Jan eiro .
..__ Áqui temos já creadas, e em etrectivo exercício
mantidas pelo estado varias aulas, onde se ensinão
a l_in g_!las la tina, grega, franceza e ingleza, a logica-;FeTuorica, e as methematicas; além destas ~a
lambem cadeiras concernentes ao estudo da medici na e ciru rgia; temos uma copiosa linaria pufilica,
um--müZeu, jardim botanico, hospitaes onde sufficientemente e pratique a clinica em quasi todas
as variedades de doencas; abundancia de sugei tos
acondicionado para regerem as cadeiras de direito
que de mais se h ouverem de crear : finalm en te até
se nos o!Tercce o partido das dotações qu e desfrutão
o semi nario episco pal de S. José, e o dos orphãos
de S. Joaquim, no quaes se pode encorporar por
1re ntura o novo esta belecimento de uma universidade, coadunando todo estes elementos em um
systema de ela es subordinadas á inspecção de um
reitor e mai officiaes academicos, a cujo co rpo se
dê esse nome com estatutos proprios, que satisfação
por ora a necessidade dos tempos, e adquira pelo
correr do tempo maior extenção e perfeição; as
quaes facilidades todas não descubro _e u_reunidas
em tão grande num ero nas outras provmcias.
Tem-se dito qu e Olinda tem muitos destes elementos qu e igualmente se podem aproveitar. Conve nho que se aproveitem na mesma direcção ; o
que importa é qu e algun:ia cousa se faça _já á c~ te
r espeit.o; e o melhor seria qu e fosse aqui debaixo
da nossas vistas , das quaes deve receber a obra o
melhor impul o. Sou portanto de voto e requ eiro
que volte o projecto á comm1ssão para se redigir o
seu co ntexto so bre e las bases que tenho expandido,
embora se haja t!e promover uma ou mais universidad es. Mando á mesa para este fim a seguinte
« Pl\OPOSTA
~ il\ustre commissão com todas as emendas ap01adas, para se
refund ir o mesmo proj ccto de maneira que se ponha
logo em pratica uma ou mais universidades aproveitando- se nos locaes em qu e se ellas houverem
de es tab elecer os elementos que houverem de ensino

« Bequeiro que volte o proj ecto
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publico e dolacio, e se continuará então a discussão.

- O dep utado, França. »-Foi apoiada.
O SR. CosTA BARROS: - Sr. presidente: Não ha
muito tempo, ou para melhor dizer, não ha muitos
dias que nós com lagrimas nos olhos pedíamos
aulas de J>rimeiràSlétfras para algumas provincias,
donae se ·póde colligir o estado em que ainda nos
achamos : e como procuramos já de presente estab(:llecer univer sidacfes ondê não ha mestres de prit:n!Jiras léttras? Sr. presidente: cu sempre desconfio
de quem me promette muito; e não tendo nós ainda
um bom cQllegio não sei como
mettemos já a
fer duas universidades logo de pancada! Parecia-me
mais asisado que cuidassemos de estabelecer uma
(se é passivei) e depois de fundada esta cuidar da
outra, porque não podemos ter já as commodidades
e meios que havemos de ter para o futuro. Quanto
ã escolha do local inclino-m e a que se prefira a Bahia como ponto mais central do Brasil, e por algu;
mas rasõeryarliculares.
o tempo do Sr. D. João VI, projectou-se fundar
alli uma universidade, e para a instituir otrerecião-se
muitos contos de réis: ora isto é alguma cousa .. .
Eu estou pela opinião do Sr. Pereira da Cunha para
qu e se estab eleca uma univ ersidade no Maranhão,
e outra na Bahiá, e Lambem voto por uma terceira
em S. Paulo ; mas isto para o futuro ; para agora
so u de parecer que se funde uma na Bahia e
fi caremos já bem servidos . E' este um dos maior:es
bens que podemos dar ao Brasil ; e es tou certo que
no dia em qu e se decretar uma universidade será
inexplicavel o jubilo dos brasileiros, e muilo grande
a nossa gloria. O Sr. França prefere o füo de Janeiro para assento da universidade por existirem já
reunidos aqui muitos elementos precisos: eu não
sigo es ta opinião, o silencio é sempre mais proprio
para o estudo, e no retiro se apura o philosopho; e
por isso os grandes estabelecimen los litterarios devem
fundar-se em partes onde não haja o estrepito nem
a confusão da côrte.
Demais a existencia desses elementos não é para
mim rasão sufficiente para se preferir o Rio de Jan eiro; os mestres, por exemplo, de que fallou o 1
nobre depulado, se a universidade se estabelecesse
na Bahia, para la ião; a utilidade publica é que
regula, e se esta os chamasse para a Bahia, o patriotismo os levaria, sem necessidade de constrangimento . Voto portanto que se funde já uma universidade na Bahia, e que para o futuro se trate de
estabelecer outras no Maranhão e em S. Paulo.
O SR. ALENCAR : - Bellos discursos tenho ouvido
dos il\ustres deputados que tem fallado, pretendendo
cada um que se deve estabelecer a universidade na
província que lhe parece . Entendo que o Sr. França
6 o qu e tem seguido melhor o ponto da questão, porque r almente do que se trata é se deve ou não
haver universidades. E' inquestionavel o proveito
da ua fundação, e por isso eu jul gava~ue até sem
dobalo passaria á seg unda discussão; mas não tem
sido a iro; e largamente se tem tratado. de particularidades como é o demonstrar qual seja o lugar
mais proprio para um tal estabelecimento. Nós precisamos de uma sem demora; e esta me parece que
d ve instituir-se aqui no Rio de Janeiro, porque
attentas as nossas pequ ena& forças pec1miarias para
tão grandes despezas, convém escolher o lugar
onde se encontrem mais n1ateriaes reunidos parJi a
obra para com mais facilidade e prest.esa se levantar.
Precisamos, Sr. presidente, de uma universidade ~
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já, como de pão para a boca; temos mui poucos
bachareis para os lugares de magistratura, e além
disso estão chegando de Coimbra os estudantes que
lle recolhem á sua patria, e é preciso que haja onde
e!les complefem os seus cursos que lá começarão ;
temos igualmente necessidade de homens capazes
para os empregos publicos, e até para entrarem
nesta augusta assembléa, e é indispensavel que
haja onde elles vão adquirir as luzes necessarias.
Eu estou, Sr. presidente, tão persuadido da boa
vontade dos brasileiros a respeito d'um tal estatelecimente que julgo que aberta uma subscripção
para este fim ella seria preenchida promptamente,
pois todos conhecem a precisão e utilidade. Adoptemos portanto a opinião do Sr. Silva Lisboa que
eu tenho por melhor; con tentemo-nos com uma e
feita aqui servindo-nos por ora dos estatutos de
Coimbra; e depois cuidaremos da outra, que nos
promette a commissão, em tempo competente .....
Mettamos mãos á obra; abra-se a subseripção, e
não nos faltaráõ meios; no enth usiasmo que deve
produzir nos povos a idéa de ver neste novo Imperio um'a universidade todos contribuiráõ á porfia
para se realisar este bem. Estimaria que hoje
mesmo comecassemos a tratar desta importante
mataria.
·
O SR. TEIXEIRA DE GouvÊA: - Como vejo que
muitos Srs. deputados têm votado a favor da fundação de uma só universidade, e póde ser que passe
e~ta opinião, proponho nessa hypothese a seguinte
<<

E:llENDA

« Proponho que a haver uma unica universidade

no sul que esta se estabeleça na .cidade de l\farianna. -Teixeim de Gouvêa. » - Foi apoiada.
O SR. CARt'iEIRO DA CUNHA: - Sr. presidente :
Levanto-me para fallar a favor do projecto, ma
não posso de nenhum modo accommodar-me com a
opinião dos illustres deputados os Srs. Silva Lisboa
e Alencari...relativamente a ser instituidá a universidade no 11.io do Janeiro. Parece-me evidente a jmossibilidade de haver nesta córte uma universidade,
onde oJ_uxo· dflSíhedido, e - variados iljYertim.entos
devem necessariamente ter grande influencia nos
animos dos estudantes, incitando-os a fazer despezas
para gozar delles, ao mesmo tempo que as mesada
se limitão apenas ás quantias necessarias para os
gastos de sua subsislencia, e compra de livros.
Além disto, faltão aqui muitas commodidades que se
achão em outras provincias do lmperio , e que são
indispensa veis ; os vi veres são caros, e a renda das
casas muito subida ; ora se na universidade de
Coimbra, onde as. casas são de m1:1-i modico preço,
e füdo barato, assim mesmo guas1 que não cbegão
as mesadas, como chegaráõ nesta côrte. Demais,
seiilíore5;"° devemos considerar as localidades para a
instituição de duas universidades porque uma só,
pela grandeeextenção do Imperio, não preencheria
o fim que nos propomos, por ficar muito distante de
algumas províncias, devendo todas ellas gosar dos
mesmos commodos.
.
Tenho ouvido, fallando sobre localidades, uns
pref~rirem Pernambuco, _outros ter~m por melhor a
Bahia, e :finalmente o Rio de Janeiro ; e as rasões
~da preferencia consistem nas vantagens que se tirão
dos collegios já estabelecidos, tio augmento que em
geral alli se nota a respeito das mais provincias, e
de seus maiores rendimentos, do que resulta mais
facilidade de adquirir livros, mestres, e tutlo o ne-

cessario. Cada um que tem falindo tem supposto na
provincia em que lhe parece que deve fundar-se a
~niversidad e, todas es~as vantaaens reunidas, e tem
tirado por consequencia que afü se deve instituir.
Quanto aos 'endimentos, devo dizer, que as rendas
para a universidade não devem sahir só da provin ia
onde ella fôr instituida, mas im de toda a massa
da nação, porque a nação toda tira utilidade deste
estabe1ecimento, que não pertence privatil'amente
á provincia ondo se institua ; e assim como todas
as provincias concorrem para as despezas da cõrte
(porque só o rendim enl.o do llio de Janeiro nã~
chega) hão de lambem concorrer para ·esse fim; nem
pód~ ser priva_da. nenhuma dellas dos bens que resultao de um tao rnteressante e ulil e tabelccimento
por ter mais, ou menos rendimentos. Vejamos agora
o commodos que pódem achar na Bahia ou Pernambuco, o pais de familias que ma~dão seus
filhos á universidade.
A Bahia é uma cidade grande de muito luxo , e
que tem, com pouca differenca, todos os estabelecimento desta côrte ; os alugÜei da ca as -ão carissimos, e lambem os vívere . Pernambuco faz alguma
dilferenç~, porém ~ão. deixa de ter alguns destes
rnconvementes, p01s ainda que não é Ludo tão caro
nem ha tantos divertimentos, como no Rio d~
Janeiro e BaJ?ia, empre ha alli di traccões mtLilo
prejudiciaes ao adiantamento dos estudantes, como
succede aos do collegio de Olinda.
O creador deste collegio, como os estudantes lhe
tinhão respeito, por suas luzes e virtude ainda os
continha. e reinava nelle a melhor ordem' possivel;
mas logo que morreu, mudou inteiramente e
póde-se dizer que os me tres e pagão debal'de,
porque os estudantes não perdem nenhuma quintafeira de ir ao Recüe, para jogos, theatro e outros
divertimentos.
Ora se isto acontece com os estudante deste collegio, o que não será quando se in tiLuir a universidade? ~ão vi ainda uenhum dos rs. deputados
ponderar este inconveniente, quando eu acho qu
uma das cousas muito e enciae , para o estabelecimento de uma univer idade é o procurar um lugar
accommodado , e que não tenha distração, ou ra
menor p_ossiv.el; de outro modo pódo estabelecer- 'e
uma umvers1dade mas não preenche o eu importantes fins. Talvez, olhando o objecto ómente
por este lado, eu preferisse S. Paulo ao Rio de Janeiro, porque não ofTerece tantos meios de dissip~ção, e até é mais P!'Oprio p~ra o estudo, por ser
fr1?; J?ªS tem ~utro mconvemente, que é não ter
ed1flc10s propnos, para fazer uma universidade e
ser a cidade tão pequena que nem o estuda~tes
acharião casas para viver .
Portanto, tendo pesado todas estas razões, e conhecendo, que não é praticava! o estabelecer- se a
universidade nem em S. Paulo, nem na Bahia. nem
em Pernambuco, e muito menos no Rio de Janeiro
digo que preferiria a Parahyba. Elia não é a minh~
patria, porque nasci em Pernambuco; mas se sou
deputado da Parahyba, lambem o sou de toda a
nação.
A Parahyba offerece muitas vantagen que não
encontro nas províncias que já citei ; cli~a moderado, abundancia de viveres, todas as commodidades necessarias para a subsistencia, e nenhuma
distração ou divertimentos.
O povo da Parahyba é um povo simples, de costumes ainda mui singelos, onde não ha theatro nem
dissipação de qualidade alguma. Tem além' disto
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grandes edificios que pó~em servir, tanto p~ra _o
estabeleci'm n õ do colleg~o, como para habitaçao
dos estudantes.
Para o norte seguramente não ha uma só provincia que tenha um tão bello ediflcio como o convento
de S. Francisco da cidade da Parahyba, que tem
uma grande cerca, êfodos os commodos necessarios; é um edificio immenso, e só precisa de alguns
reparos. Além deste convento ha o de S. Pedro onde
existem dous frades 1 outro do Carmo que os fra.
des já não querem habitar.
Eis um paiz bello para se estabelecer uma umversidade, no caso de se admittir que deve ser uma
só, porque fica mais perto do resto das províncias
do norte.
Eu acho que de nenhum modo se deve desfaz~r
nas que são. pobres, porque. se os P?".ºs d~ Bah~a
têm maior riqueza, se os pais de farruhas sao mrus
abastados não têm por isso direito a serem favoreridos com a instituição da universidade na sua provine1a; pelo contrario, penso que lhe não toca esta
preferencia, porque têm mais meios de pagar os
transportes; e as mais despezas qne fizerem seus
filhos. Demais, tendo a Bahia os collegios necessarios para os estudos preparatorios podem os estudantes, depois de tertJm estudado nestes collegios,
ir para a universidade sómente para tomar o gráo
de doutor, e por isso não ficão de modo nenhum
privados de se applicarem na sua província aos
est.udos.
A' vista, pois, do que tenho expendido, e attendendo a que a universidade estabelecida na Parahyba fica mais proxima do Maranhão, Pará, etc.,
voto que allí se fund e, persuadido que em nenhum
outro local se reunem tão importantes vantagens.
O Sn. Anu10 V1ANNA :- Sr. presidente, eu me
levanto para fallar a favor da ordem; se eu quizcsse
fallar fóra della, Lambem mostraria que devia estabelecer-se uma universidade em S. Paulo, provando
contra o que e acaba de dizer, as grandes vantagtJ ns
que re ultarião da e colha daquelle local. ?!Ias a
discussão não versa iObre o lugar onde se devem
estabelecer as universidades, n em sobre o numero
dellas, versa unicamente sobre a utilidade ou inutilidade do projecto; e são tão claras as vantagens que
r esullão da adopção deste projecto, que julgo inteiramente desnecessario cansar a assembléa com uma
materia em que toda ella está perfeitamente de
accordo.
Quem negará o grande bem de poder a nossa mocidade instruir-se no seu proprio paiz, quando antigél!Ilente só o podia fazer indo a Portugal, que de
mais a mais é hoje, depois de feita a separação, um
reino estrangeiro e inimigo?
Se, pois, esta utilidade, além de muitas outras já
mostradas são a todos evidentes, não sei porque
nos demoramos com esta discussão, quando aliás
me parece a materia mais que sufficientemente debatida. (Apoiados. )
O Sn. DIAS :-Aqui desgraçadamente quasi nada
póde passar, porque a multiplicidade das emendas
e divergencia de opiniões, deitão tudo do avesso, e
por isso muito duvido que vá ãvanle este projecto.
Mão inimiga, mas occuHa, destroe todos os projectos, por melhores que sejão; sempre. um mão
genio apparece, sem que se saiba de onde vem,
para de arranjar tudo.
J\i,luito boa esperança con~ebemos quando appareceu o projeclo sobre o tnbunal dos defuntos e
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ausentes; promettiamo-nos destruir este tribunal
onde se apurão tantos roubos; mas talvez nada se
verifique porque o projecto nunca mais apparecerá
e ficaráõ os ladrões com as unhas afiladas, para ire~
lançando mão de tudo quanto poderem.
Eu fallo pelo que a experiencia nos tem mostrado ; e par isso digo que I.!!ãO occulta pretende que
esta assembléa não faça cousa alguma, .!lté que os
s~us inimigos consigão que ella se dissolva . (A'
ordem, á ordem.)
Eu não faço mais que dizer uma verdade provada
pela pratica; e se assim fallo é pelo desejo que
tenho de que vá ãvante este projecto, ao mesmo
tempo que julgo que ã vista das emendas que já se
apresentão na primeira discussão, e das que se projectão para a segunda, isto se vai precipitando em
um labyrintho de Creta. E' por isso da maior necessidade que vá á commissão, para que tendo em
vista as emendas apresentadas, algumas das quaes
não deixão de ser judiciosas, redija o projecto do
melhor modo possivel; aliás se isto não toma alguma fórma, o mesmo Sr. secretario não saberã
o que ha de fazer com tantas emendas, nem ninguem se entenderá com ellas. Portanto, voto
que vá ã commissão; e voLarei sempre que passe
porque é indispensavel o estabelecimento de que
trata.
Praza a Deus que se consiga o termos ao menos
uma universidade!
Se isto fizermos, temos feito um servico inestimavel, muito principalmente se a houver sem demora. Eu já me contento com uma só, assim vá
ávante o projecto.
Por não haver quem pedisse a palavra, propoz o
Sr. presidente:
1. 0 Se tinha lugar o requerimento do Sr. Franca.
- Venceu-se que não.
•
2. 0 Se a ma teria es tava sufficientemenle discutida.-Veuceu- se que sim .
3. 0 e passava o projecto ã 2• discussão.-Venceu-se tambem que sim.
Seguiu-se a segunda parte da ordem dia, isto é, a
discussão da competencia da maleria da proposta
do r. Carneiro da Cunha sobre o córte do páo '
Brasil. (Veja-se a e ão de 28deJunho . )
O Sa. CARNEIRO DA CuNTIA :-Sr. presidente, eu
já expendi algumas razões, posto que não sufficientes, para mostrar o quanto era urgente tomar
algumas medidas sobre este ramo tão importante,
que a natureza concedeu ao nosso paiz natal, e de
que tirou o nome este riquíssimo Imperio.
A diminuição deste genero é o resultado da má
adnnmstração anti ga, ue ªeu o terreno a um inaiyiduo, e c;oneedeu a outro in,diviãtTo o pod~ _de
tirar
temmo daquelle o pao Brasil, e destruir
ludo. E' esta a causa principal, porque ninguem
quererá te r em seu terreno um só tronco de páo
Brasil, antes todos con piraráõ para o destruir,
para se livrarem de uma cousa que range de dar
lucros causa prejuízos enormes, e impede o poderse agricullurar a teITa. Eu fallo por experiencia
propria .... ... ...•............ . . . ..........• . •
. . . . . . . . . . . Por causa disto uma província como
a Parahyba, qu e tinha immenso mato virgem, todo
elle de páo Bra il, boje não tem já, senào uma porçao muito pequena. Era tal a abundancia que havia
de páo Brasil, que antigamente até d.iille se fazião
asas.
·
Ora, é desgraça que isto esteja tão abandonado,
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tanto na ~rahyba como em Pernambuco e Alagôas. sorte, que em suas terras fizera apparecer este prinOnde existe ainda grande porção de páo Brasil, cipio do seu incommodo? Não se apressaria adesé no Rio Grande, que se extinguirá do mesmo fazer-s e delle, reduzindo a carvão todo <luanto pão
modo, se não se tomarem providencias. Eis o es- Brasil ahi houvesse, para mais não ser inquietado
tado do páo Brasil, esta é a causa porque pedi na sua fazenda? Certamente que sim: Pois é justaque se tomassem providencia .
mente, lhe respondi eu, o que ha de aconlecer com
Eu deixo este n egocio ã consideração da assem- todos os proprietarios de terras.
biéa, mas peco que, attendendo-se ao proposto, se
A arrematação do córte vai interessai-os infallijulgue urgente e digno de contemplação, para se velmeute a todos m deitar abaixo e roduzir a
mandará commissão de fazenda, para o redigir a arvão os mais ricos madeiros do páo Brasil, qu
um projecto que satisfaça quanto fôr possivel o fim por sec u1os têm occupado as suas respectivas terra ,
a que nos propômos, e promova do melhor modo já que delles nenhum proveito lirão senão inquielação em eu domicilio: e como o podem fazer
possivel o interesse e bem do Estado.
Temo, porém, alguns Srs. deputados, que q_uando occulta e impunemente, em poucos annos viremos
se a_presenta um projecto, logo se levant ão para o a ficar privados de uma riqueza natural, de que o
Cõlltrariar, e que apezar da contemplação que lhes bom senso e politica do governo deveria antes promerece tudo quanto é a favor da patria; es tão sem- mover o augmento e regeneração.
pre promptos a mostrar que não ha urgencia, para
Por outra parte, dizia eu, que necessidade tem o
que se não tire uma só pedra desse edificio gothico, governo de tomar o córle por sua conta 'l Não é
desse simulacro de governo que existia para bem de melhor que deixe á industria e interesse dos partiE._oucese mal de muitos; cujos sequazes pesca vão culares esse misler; e que só se conlonte com o
~uanto querião, e repartião com quem bem lhes pa- monopolio ou estanco da compra e venda do verecia fazendo todos desgraçados.
gelai, que é ·a unica operação productiva de inteao será ainda tempo, depois de dous annos que res e? Ha de o governo por contracto ou por conta
os povos do Brasil esperão anciosos pelas reformas, haver o córte a melhor mercado, do que se elle se
de remediar tantos abusos e males? Não será tempo generalisára ? Certamente que não. E por argumento
ainda de tomar alguma medida, quando por ella se computemos que, de trato successivo e diario,
vai fazer cllm que o Estado tenha maiores meios de andão muitos lenhadores e mateiros occupados no
poder augmentar suas forças, de que tem necessi- córte de mad eiros, em geral para combusti vel e
dade, e até de promover a instituição da universi- con~tr.u~ção, tanto civil como naval; e que se acaso
dade, de que ~s tamos actu~lmente ~ra.tando? Eu se dmd1r o preço actual dessa madeira qu e cortão
julgo, Sr. presidente, qu e e urgentlss1mo, e que pelos quintaes que clla pesa, de cer to teremos
deve cuidar-se deste negocio quanto antes, e assim em ~csultado, que o contractador do córte do pão
espero que o considere esta assembléa.
Brasil, qualqu er que elle seja, não empreitará a
O SR. FRANCA: - Voto contra a urgencia deste sua mã? ~e obra por menos preço. Segue-se, poi ,
projecto. O zélo do seu illustre autor pela causa que fac1htando-se a todas as pe soas que se applipublica é assaz conhecido ; mas todavia não temos cão ao córte de madeiras o especial do páo Brasil,
necessidade da lei, que no mesmo projecto se nos se fará disso um ramo de industria, em que se inapresenta, para rem ediarmos um mal que só resulta teressem os mes mos proprietarios das matas pelo
de um abuso, que á disposição rlo governo está o lucro vantajoso que póde reportar de vender ã faevitar, mudando o máo methodo com que até agora zenda publica um madeiro que alies reputarão como
se tem forn ecido do córte do pão Brasil para as patrimonio seu , e que terão interesse em não deespeculações d~ seu monopolio, que constitua uma cepar pelo tronco.
das rendas nacionaes .
Conclúo, portanto, que a attender-se ú materia
Para isso é assaz e sobejo qu e se manifeste ao do projecto, seja como indicação para se ofliciar
mesmo governo o vexame que soffrem os povos ao go~erno sómente ao dito respeito, afim de evitar
neste ramo de administração, pelo modo com que a queixa dos povos.
está em pratica actualmente; e que um pouco mais
O SR. J\foNiz TAVARES:-Sr. presidente, eu code consideração com os mesmos povos ha muito nh eço quanto é necessaria esta mdi cação.
teria feito cessar.
E' inn egavel qu e um dos mais ricos productos do
Ha poucos annos. que o ministerio do antigo go- nosso sólo, qual é o pão-brazil, é desgraçadamente
ver~o de que sahimos, pretendeu enten~er n ~ste o qu~ ~ais se estraga. O iajante qu e passa pelas
mal, J?ªS o remed10 de que se lem~rou nao sei se _provmcias que o produzem, admira-se de vêr todo
e ra pe10r que, o mesmo J?al, que vmha a s~r: . r.e- os dias os machados empregados em derr ubar armatar-se o corte deste rico vegetal a u~ so su1 e1to vores tão preciosas.
Os proprietarios com quem tenho foliado, longe
que o forn~cesse por preço certo de qumtaes ã fazenda publi.ca.
de se opporem á esta destruição, são os primeiros
~om . meio me pare?e este ~ara de uma vez se que co ncorrem para isso; porque querem vêr-so
extmguir e~e manancial de nque~a que a terra ivres de um tal inimigo.
expo ntan eament~ nos produz, e d1.sso em poucas
E' preciso pois, tomar medidas mui serias para
palavras convenci eu a um ?onselheiro do conselho fazer cessar este mal, que oro pouco tempo fará
com que não haja mais páo brazil n este Imperio
da fazenda, onde se o negoc10 fôra consultar.
P erguntava-me es te que pensava eu do expep0 t t
t
d
·
. ·
~ an o, vo 0. que eve ~r á comm1s~ao. para que
1 diente da arrematação do córte do páo Brasil, e eu
0
em respos a lhe tornei esta pergunta :- Se V. S. examme negoc10 e se decida se deve mdi~ar-se ao
tivera uma fazenda de lavoura, onde por ventura governo que obre desta ou daquella man_eira, por,
houvesse esse vegetal, e visse alli entrar vinte ou que acho ser mataria da nossa com petenc1a.
mais homens, arn;iados de machados, a decepar-lhe . O SR. REN~IQUES ~E REzENDE :-Sr. presidente,
os m.atos della a titulo d~ o cor~ar,. e e~trahll', dar- JUl~o a mat~n~ em si mesma muilo urgente; mas
se-h1a por contente? Nao se md1gnana contra a cr010 qu e a md1cação ou projeclo, como lho quize-
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rem chamar, do Sr. Carneiro da Cunha, não s6 não do Braz~; mas c~nti~_~iando a pratica antiga, não
consegue o fim proposto, mas até traz maior pre- só se uao aprav01tarao seus donos mas até extinguiráõ o que_ consider~o causa de' muitos. prejuíjuízo.
E' certo que o proprietario vendo suas terras e zos...... Nao fallo msto_ por inte;esse proprio,
mattos invadidos por qualquér, procura desemba- os terrenos .que possuo n!lo têm pao brazil; fallo
raçar-se do páo brazil destruindo-o, para evitar se- porque deseJo vêr promovido um importante ramo
melhantes invasões nas suas terras; e já em muitas de commercio que tanto póde augmentar as rendas
partes elle vai faltando, porque os roçadôs do al- da nação.
godão vão derribando tudo.
J ul~ando-se afinal discutida a materia e posta á
Vem pois o nobre autor da indicação a deixar aos votaçao venceu-se que fosse remettida a indicacão
proprietarios das terras o direito de corta-lo e ven- ás ~o~missões. reunidas . d~ m.inas e fazenda, pará. a
de-lo no lugar competente, para assim o interessar red1gll" em proJecto de lei, mdicando as providencias
na co nservação e propagação do pão brazil. Mas mais adaptadas.
Como era_ chegada a hora da leitura dos pareceres
isso nada aproveita, ullJa vez que se lhe impõe a
de commissoes, leu o Sr. barão de Santo Amaro os
taxa.
O mal tem outra raiz que é q_monopoliq, sobre a quatro seguintes pareceres:
compra e venda do dito páo; emquanto elle não fõr
<e PRHIEIRO
abolido o mal é o mesmo, porque o preço não con virá nunca e o proprietario nenhum interesse tará
« As commissões de constituicão e estatística toem conservar o genero.
mand~ em consideração a represºentação de Thomaz
Cumpre pois abolir o monopolio; mas eu não sei Antom~ da Costa Alcamim ~er.reira, em que pede
se nes te sentido a indicação será urgente, por isso a . creaçao d~ uma OO.\ta...PIOXIJlCJa, da qual seja Ckque o páo brazil tem nm destino certo e uma appli- p1tal o _a.rraiªl de Cannhanha, para commodiãade
cação marcada, que viria com isso a ter algum dos povo.s que morão nas vizinhan ças do Rio de
S. Fran~1 sc_o, desmembrando-se para ella porçi!,es
transtorn o.
E' portanto a minha opinião, que se remetta á das provrnc1as qa Bahia, Pfil:lliilllbuco e..J\fi na~:..GJ} 
commissão competente para propôr sobre isso as @es: e outrosim as duas representações uma da camedidas que julgar justas, visto que a idéa proposta mara da ~ampanha .lia Princeza, pedindo qu e o seu
pelo :10bre dep utado não r emedeia nada, antes traz termo seja eregido em comarca, separando-se ·da de
maior prejuízo; porque por um lado o proprietario S. João de El-Rei; e outra da camara da villa de
autorisado para o cortar, não consentirá mais que Santa Maria de Baependy, pedindo o mes mo com
algum o córte; por outro lado não achando conta a claus ula de ser a nova comarca composta do seu
no negocio assim taxado, deixa de corta-lo e vem a termo, do da villa precitada e do de S. Carlos de
faltar no mercado proprio; porque os que morarem J~cuhy: são de parecer que semelhantes pretenções
mais perto do mercado não serão tentados pelo nao podem ter lugar, em quanto ~ª- constituicão
não forem de terminadas e sanccionadas as divisões
preco de duzen!os réis a arroba por cada legua.
l'fão sou tambem da opinião de que não é precisa e subdi visões políticas do territorio do Imperio.
« Paço da assembléa, 26 de Agosto de 1823.medida legislativa; é precisa, porque todo es te n eAJ anoel Jacintho Nogueira da Gama. - llfartim
gocio do pão brazil anda r eg ulado por leis.
Fra;ncisco Ribeiro de Andrada.-Pedro de Araujo
O Sn. CARNEIRO DA CuNni1. :- Eu concordo que Lima.-Jo.oé Ricardo da Costa Aguiar de Andrada.
n ão preenche os fins em parte do que disse o nobre -Barão de Santo Amaro.-Francisco .llfuniz Tapreopinante mas não em toda a sua extensão .
vares .-Antonio Luiz Pereira da Cunha. -.llfanoel '
Disse que não impedia o monopolio e que é in- Ferreira da Cannara.» -Foi approvado.
dispensavel cortar-se; assim é; mas impede o grande
mal de ser tirado o páo brazil por um homem que
e< SEGUNDO
n ão está suj eito á res pon sabilidade alguma.
<e A commissão de faz enda, tomando em consiDisse mais o i!Iustre deputado que podendo os
proprietarios embaraçar que se córte o páo nas suas deração o requ erimento do chefe de esquadra Anterras e não lhe faz endo conta vende-lo pela taxa, tonio Joaquim dos . Reis Port~gu~~, em que pede
faltará no mercado e cahirá este ramo de riqueza um a pensao de seiscentos mil r01s, com sobrevivencia á sua mulher e filha, em remuneracão dos
publica.
Eu estou certo que isto nunca succederá; uma seus serviços abonados pelos documentos ºjuntos:
vez que tenhão o direito de o vender á fazenda por é de yare_cer, que o deferimento de ~emelhante preum preço certo e razoa"el, não hão de deixar de se tençao nao compete á es ta assemblea , por haver lei
aproveitar deste meio de adquirir; e assim lucrará que regula a recompensa de taes servicos pres·
a faz enda publica e tambem o proprietario . ... , ••• tados ao Estado.
« Paço da assemb léa, 25 de Agosto de 1823.Quando a fazenda precisar, por exemplo, de 200
quintaes diz aos proprietarios que os apromptem e Barão de Santo Amaro. -.llfanoel Jecintho Nohaverão muitos que o quereráõ vender, sem ser ne- gueira da Gama.-1lfa.rtim Francisco .Ribei1'o de
Andrada.-José Arouche de Toledo Rendon.-José
cessario for ça-los.
, O que é preciso é impedir o mal de poder um ho- de Rezende Costa.»-Foi approvado.
mem entrar e destruir uma plantação para cortar
<C TERCEIRO
pão; em se providenciando isto os mesmos proprietarios hão de consentir que se vá cortar. Estou
« A commissão de faz enda para interpôr o seu
persuadido até que uma vez evitado aquelle mal, parecer sobre a maneira de se pôr em execucão o
não só se ha de mandar cortar pelo lucro que se tira dec reto de 16 de Abril de, 1821, que deu novâ re- .
mas que até se ha de plantar, porque na verdade fo~~a á arreca.dação dos dízimos; precisa que se
póde dizer-se com razão que é a arvore das patacas exiia da repartição do thesouro publico todos . os
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papeis que pode1•em dar a illustração necessaria
sdbre este negocio.
cc Paco da assembléa, 26 de Agosto de 1823.Barão êle Santo Amaro.-José Arouche de Toledo'
Re~idon. -M,q,rtim Francis.co Ribeiro de Andrada.
-Jose de R6zende Costa.-Manoel Jacintho Nogueira da Gama.»- Foi approvado.

pro.cedeu e as mais informações que forem neces-sarias para melhovfotelligencia .do negocio.
<e P~ço da ~ssembléa, 28 de Agosto de 1823-.Antomo Rodrigues Velloso de Oliveira.-Bernardo
José da Gonna.-D. Nuno Eugenio de Locio.-João
Antonio Rodrigues de Carvalho.-Estevão Ribeiro
de Rezende.-José Antonio da Silva lllaia.»-Foi
approvado .

« QUARTO

<C

« .A commissão de fazenda examinando o requerimento dos officiaes das secretarias d'Eslado dos
negocios do imperio e da justiça sobre .as. ca~s~s
que têm occasionado a perda e grande d1mmuiçao
dos seus emolumentos que fazião a principal parte
da sua subsistencia, por isso que os seus ordenados
são unicamente de 4008000: é de parecer:
cc 1. 0 Que os supplicantes estão em circumstancias de serem attendidos.
« 2.0 Que dependendo porém qualquer deliberação a este respeito das reformas e futura organisa,c&,o das secretarias d'Estado para então se deve
re5ervar a decisão deste requerimento .
« Paco da assembléa, 25 de Agosto de l823.Ma1·tim Francisco Ribeiro de And1·ada.- Barão de
Santo Amaro.- lllanoel Jacintho
ogueira da
Gama.-José Al'Ouche de Toledo Rendon.-José de
Re:::ende Costa.» - Por haver quem fallasse contra
elle, ficou adiado .
O Sn. RooruGUES VELLoso, como relator da commissão de legislação, leu tambem os seguintes pareceres:
«

PRIMEIRO

e< , A commissão de 'legislacão tendo em vista o
requerimento de João José° Martins Pamplona,
preso na fortalez~ld~ Barr.a-G!ande de Santõs em que
supplica ser adillttldo a Justificar-se para ser solto,
declarando-se-lhe a culpa para entrar no livramento; e combinando-o com a informação dada
pel~ ministro secretario d~ Estado d~s negocios da
justlca: é de parecer que deve o supphcante esperar
o resÜJ.tado das diligencias judiciaes, a que se tem
mandado proceder por ordens repetidas ao iuiz de
féra, de Santos, tendo sido a ultima de 18 de Julho
proximo passado, acompanhada de papeis necessarios para as ditas diligencias.
« Paco da assembléa, 28 de Agosto de 1823.AntoniÔ Rodrigues Velloso de Oliveira.- Bernardo
José da Gama.-João Antonio Rodrigues de Carvalho .-José Teixeira da Fonseca Vasconcellos .D. Nuno Eugenio de Locio.-Estevão Ribeiro de
Re:tende .-José Antonio da Silva lifaia.»-Por haver quem fallasse contra elle, ficou adiado .

..

« SEGUNDO

TERCEIRO

u A commi são de legislação vendo o requerimento dos moradores do termo da villa de Santo
Antonio de Sá, que requerem a oxtinccão do contracto do vê~ naquelle termo: é de parécer que devem ~s suppltcantes esperar pelas reformas geraes
que hao de comprehender a economia das camaras·
e entretanto podem e devem rec.o rrer aos meios le~
gae~ _quandC? se verifiquem os vexames de que se
que1~ao pr~Llcados pelos rendeiros, ou seus jurados
e mais officiaes.
« P~ço da a~sembléa, 26 de Agosto de 1823.Antonw Rodrigues Velloso de Oliveira.-José Teixeira da Fonseca Vasconcellos.-Jusé Antonio da
Silva lifa.ia.-D. Nuno Eugenio de Locio.-João
A1itonio Rodrigues de Carvalho.-Estevão Ribeiro
de Rezende.-Bernardo José da Gama.»-Por haver
quem fallasse contra elle, ficou adiado.
Leu ta~~m uma requisição da mesma commissão
para_ se exigrrem com .urgencia do governo informaçoes sobre o requerimento de Pantaleão ~lareira
Mosso, testamenterro de Antonio lgnacio Brandão
a favo! de tres escravos do fallecido, para se suppn.;
a n.ullidade que houvera no testamento pela falta da
ass1~atura de uma testemunha .-Decidi u-se que se
pedissem.

O ME MO Sn. DEP~T~Do leu igualmente, por
parte da mesma C_?milllssa?, o projecto já redigido
S?bre a con1lr~açao da legislação existente e concebido nos segumtes termos:
cc A. assemblé~ geral constituinte e legislativa do
Imperio do Brazll, decreta:
<< Art. l.• As ordenações, leis, regimentos, alvarás, decretos e resoluções promul~adas pelos Reis
de Portugal e pelas quaes o Brazil se governava
até o dia 25 de Abril de 1821 em que 0 Sr D
João VI Rei de Portugal e A.Ígarves se au se~to~
desta côrte; e to~as as que forão promulgadas daquella data em diante pelo Sr. D. Pedro de Al cantara como Regente do Brazil, emquanto Reino e
co!D~ Imperador. constitucional delle, desde que se
eng10 em_ Impeno, 11~ão em inteiro vigor, na parte
em que nao tiverem s1~0 revog11das, para por ellas
se regularem os_negoc1os. do interior deste Jmperio,
ei:iquanto se n~o orgamsar um novo codigo, ou
nao forem especialmente alteradas.
« Art. 2. ºTodos os decretos publicados pelas Côr~es de P_ort~gal, que vão especificados na tabella
Junta, ficao igualmente valiosos emquanto não forem expressamente revogados .. Paço da assembléa,
de Ag?sto de 1823.- Antonio Rod1·igues Velloso
de. Oliveira.-Bernardo José da Gama.-José Teix~ira da .Fonsec:: Vasconcellos .-José Antonio da
Silva 111!!'ª · --:-~ºªº Antonio Rodrigues de Ca1·valho.
-Este"!ªº Ribeiro de Rezende .-D. Nuno Eugenio
de Locio. »

« A commissão de legislação tendo visto o requerimento de José Antonio Alves Rodrigues, que
recorre á esta augusta assembléa, por lhe ter sido
indeferida por Sua Magestade Imperial a queixa
que fez do juiz de fóra e camara da villa de Santo
Antonio de Sá, pr.ocurando remedio ás violencias
contra .elle praticadas: precisa que o governo remetta, para serem presentes á mesma commissão a
O Sn. CARNEIRO DA CuNHA :- Peço a palavra só
queixa do supplicante com as diligencias a que se para
fazer uma pequena alteração. O rei de Portu-
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gal por ser pai do enhor Dom Pedro primeiro, não
deixa de ser um rei estrallho ; e por isso entendo
que não tem lugar o chamar-se-lhe no contexto da
lei o senhor Dom João VI.
O SR. CosrA AGUIAR :-Isto é contra a ordem.
A primeira cousa que nos deve occupar é ver se
está redigido na conformidade do que se venceu ; e
depois so algltm Sr. deputado tiver emenda a propõr póde propol-a, mas por escripto, para ser apoiada ; porém querer alterar o projecto por este modo
não é permittido, por ser contra o que ordena o
regimento.
O R. MuN1z TAVARES :-Parece-me desnecessaria nes te caso a formalidad e de reduzir a escripto
esta pequena alteração; então nada se poderá indicar sem er por escri pto, o que seguramente nos
ha de faz er perder muito tempo.
O Sn. MoNTESUMA :-Eu quero apoiar a emenda;
mas sigo o que diz o Sr. Aguiar; venha por escripto para a a sembléa decidir.
O SR. ARAUJO LmA :-Sr. presidente : ós devemos seguir restrictamente o que nos manda o regimento; ora se este diz expressamente que qualquer alteração que lembrar deve ser proposta por
escripto, como queremos ir nesta, contra o que está
estabelecido ? Que importa que ella seja pequena, e
que não in~u~ na substan~ia da matori'.1 ~ O regimento não d1 strngue ; nós nao podemos distrnguir; e
assim se evitão muita duvidas.
O n. CARNEIRO DA Cu!'iHA :-Eu mando á mesa
a minha emenda que é co nce bida nestes termos :
•
« Em lugar de-o senhor Dom João sexto- o rei
Jle Portugal-Paço da assembléa ,_28 d~ Agosto de
1823.-Carneiro da Cunha . »-Foi apoiada.
1\. JiENI\IQUE DE REZENDE : - r. presidente:
Ainda que somos hojo uma nação nova, e estamos
separados daqu ella a que já pertencemos comtudo
sem pre nos devemo lem brar que uma nação nobre
em todo o caso tra ta com decencia os que por alg um tempo a gove.rn arão. Esta lei chama . o seh.nor
Dom João exlo l"ei de Portugal a um que amda vive,
e que nos governou, embora o seu governo fosse
melhor ou peior, e cujas leis nos Yamos agora autorisar ; e eu não veJO ne ta expressão mais que
uma demonstração de r e pei to e acatamenJo por
aquelle que actualmente nos governa, e que delle é
filho.
Tsto é mera so mbra que nada inílue; porque todos
o brasileiros ab em que pela declaração da nossa
independencia nada mais temos com Portugal nem
com a dynastia de Bragança, .Porque a n ossa casa
reinante co meça com o actual imperador, sem quo
aquella dynasLia p os~a nunca aspirar a~ t~ro.no
des te Imperi o. Demais, senhores, es ta l ei fo.1 ~1 s 
cutida, e venceu- e da forma que se acha red1g1da!
portanto não tem lugar a emenda, e deve ficar a lei
como se acha.
O SR. CARNEIRO DA CuNBA :- Embora sejão so mbras, como diz o nobre deputado; eu nunca por
minha parle hei de consentir que alias fiquem. Sejamos co herentes, e mQJl tremos nestas mesmas pequenas cousas, qu e n em esperanças nem sombras,
lia de se renovar a união.
r. presidente 1 ós não reconhece mos po~· n~sso
\ monarcha enão o senhor Dom Pedro pnmetro,
1todos os mais são estrangeiros para nós, e o rei de
, Portugal o é tanto como qualquer outro soberano
da Europa; portanto não deve haver distincção.
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Diz o illustre preopinante que elle nos governou e
que até agora revalidamos as suas leis. Não ha d'uvida, governou-nos, mas o que foi já não é. Tambem nós fomos portuguezes, e hoje somos brazileiros; e o Brazil que foi parte da monarchia portu- 1
gueza é hoj e livre e independente.
Além disto, nós por ventura não tratamos assim
os mais reis da Europa? Em que se lhe falta ao
decoro quando se diz o rei de Portugal, ou S. 1\I.
Fidelissima? ão dizemos nós do mesmo modo
S. l\L Catholica, ou Chrislianissima? ão posso vêr
nisto falta de decencia ; e por isso entendo que sómente do nosso imperador devemos dizer o sénhoi
bom Pedro, e de mais ninguem.
·
O SR. RODRIGUES DE CARVALHO :-Pedio então a
palavra e offereceu a seguinte alteracão.
cc Proponho que se emende na fó~ma seguintePor S. M. Fidelissima ac t~a l r ei de Portugal e Algarves.-0 deputado, Rodrigues de Carvalho. »-Foi
apoiada.
O SR . VERG UE IRO : -Sr. presidente : O qu e me
parece é qu e este proj ecto não está ainda nos termos de ser sanccionado, porque falta a tab ella das
!~is qu e se ha de imprimir, _para se examinar qua es
sao as que devem ter exec uçao entre nós; e por isso
proponho que se reserve o sanccional-o para
quand o se approvar a dita labella.
O SR. PRESIDENTE, julgando discutida a materia,
propoz a emen da do Sr. Rodrigues de Carvalho.Foi approvada.
Pergu ntou depois se !1ª conformidade do quepropuzera o Sr. Vergueiro, se reservava a decizão
final para depois da approvacão da tabella das leis.Decidio-se que sim.
•
O ·R . l\lo:-1TE u11A:-Como e tamos na hora das
i ndicações requeiro que se me mande dar papel
para fazer uma indicação. Eu quizera que se dessem
para a ordem do dia d'amanhã os dous pareceres
adiados, e muito principalm ente o qu e trata do re/
querimento do preso Pamplona. E te negocio não f ~"
póde sofTrer demora pela sua natureza, pois não co nheço nimhum mais importante que a liberdade do
cidadão .
Te ndo-se feito alguma ~ breve reflexões, o mesmo.
r. deputado mandou á me_a a seguinte
« INDICAÇÃO
~e Proponho que os dous pareceres adiados sejão
ObJecto da ordem do d1a d'amanhã, attenta sua
antiguidade e maleria.-0 deputado, Mont eswna. >>O Sn. FRANÇA :-Ao inenos o do preso Pamplona
acho que deyc entrar na ord em do dia pela importancia da maleria; não é justo que se deixe de acudir a um cidadão opprimido e sem apoio .
O 1\. PnESIDENTE propoz á votação a indicacão
e venceu-se que se désse para a ordem do dia o "pa:
recer adiado sobre o preso Pamplona. •
Por não haver m~ s 9ue~ pedisse a palavra para
ler pareceres, ou . md1caçoes, passou-se ao regimento da assemblea.
« Art. 154. As commissões nomearáõ para cada
negocio um secretario e um r elator, o qual em acto
de assembléa exporá o parecer da commissão sem
que por isso fiqu em os outros membros privados de
poderam fallar sobre este objecto. »-Foi approvado.
« Art. 155. As alterações lembradas pelas commissões seg uiráõ o mesmo processo que as outras.
(Art. 158 e seg uintes.) »-Foi approvado.
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« Art. 156. Qualquer deputado que não fôr membro lhes deveráõ dar: manda-me o mesmo augusto
<l.e commissão, póde mandar-lhe os apontamen~os senhor, que eu me dirija a V. Ex., para que faça
ou memorias que julgar convenientes aos negocios chegar este objecto ao conhecimento da assemblea
que nellas se tratem. >l-Foi approvado.
geral constituinte e legislativa do imperio do Brasil
« Art. 157. Feita a installação com a presença do afim de que, julgando-o I?roprio de suas d eliber~b lh 0
- d
ções, as mande commumcar ao governo, o qual nao
Imperador, é 0 primeiro tra
ª mo.çao
e graças J·ulga conveniente tomar sobre sua responsabilidade,
e sua discussão, cujo resullado sera apresentado
M I
· l
nem a grande despeza exigida para o regresso daquella tropa, nem os inconvenientes que possão
por uma deputação ª S · · mpena · "
O SR. l\foNTESUMA, pedio a palavra e mandou á acontecer com a sua consen•acão dentro do impemesa a emenda seguinte
rio. Deus guarde a V. Ex. Páço, cm 29 de Agosto
« Proponho a suppressão das palavras-e su_a dis: de 1823. - João Vieira de Cai·valho - Sr. José
ao foi Bicardo da Costa Aguiar».
cussão. - O deputado, .lllontesuma.. » apoiada.
O Sn. CARNEIRO DA CuNHA: - Este negocio é
O Sn. l\'.luN1z TAVARES :- Pela fórma que o artigo da competencia do governo; nem precisa ir a comes tá concebido parece concluir-se que se o Impera- missão alguma para dar parecer sobre elle, pois é
dor não vier á assembléa não tem lugar o voto de da maior necessidade que se retirem estas tropªs o
graças; mas como talvez não é esta a in.telligencia mais depressa q_ue fdr poss1vel, e é o governo quem
que lhe dão os illustres autores ~o proJeCto, b~m o eve fazer; quanto mais tempo se demorarem mais
seria explicar-se isto, porque me nao parece mmto gasto estão fazendo á nação. Portanto re.tirem-se
já; vão para a ua patria, nós não precisamos cá de
claro.
O SR. PEREIRA DA CuNHA :-(Não se ouvia.)
llõriíens que estiverão com as armas na mão contra
O SR. FRANCA :-Póde V. Ex. propôr á assem- nós, nem podemos viver com elles.
bléa se ha de ha;•er voto de graças quer o Imperador
O n. l\IuN1z T.AvARES: - Pois eu julgo que deve
ir á commissão para examinar e este negocio pervenha quer não venha ao congresso.
Fez-se a proposta, e decidia-se que houvesse em tence á assembléa ou ao governo: o que me parece
qualquer dos casos o voto de graça ; e passou é que deve dar o seu voto com muita urgenc1a porassim o artigo, salva a redacção.
. que na verdade esta trgjla está fazendo despezas que
O Sn. PRESlDE "TE assignou para a ordem do dia: cumpre sem demora evitar.
1. 0 O parecer adiado sobre o preso Pamplona: 2.• A
O SR. NocuEJRA DA GAMA: -Se parecer urgente
-eleicão da commissão de minas e bosques: 3.• O á assembléa a decisão deste negocio, e assentar qu e
projecto de lei so~re a fó_rma ~e P8:Ssar cartas aos deve ir ás commissões de guerra e fazenda, como
_alumnos da academia medico-c1rurg1ca .
me parece, podem os membros destas commis õe
Levanto u-se a sessão ás 2 horas da tarde .-1\fonoel retirar-se para darem hoje mesmo o seu parecer .
.José de Souta França, secretario.
Depois de algumas reflexões decidio-se que fo se
remettido com urgencia ás commissões de fazenda
e guerra.
Sessão em 29 de Agosto de t 823
O AIESMO Sn. SEcnETAHIO leu tambem o seguinte
officio do ministro de Estado dos negocios do im PRESIDENCIA DO SR. BISPO CAPELLÂO-AIÓR
perio:
Reunidos os Srs. deputados pela 10 horas da
cc Illm. e Ex:m. Sr. - Tendo Sua l\1agestade o Immanhã, fez-se a chamada e acharão-se pr e~entes
69 faltando com causa os Srs. Andrada Machado, perador determinado por portaria de 16 do corrente
, G~mide, Rocha Franco, Gondim, Andrada e Silva, mez que o intendente geral da policia procedesse
Ferreira Nobre, Ribeiro de Andrada, Rodrigues da ás necessarias averiguações, afim de se conhecer se
José Fernandes Barbosa, que ora se acha na cidade
Costa, e Araujo Lima.
do Porto, é, ou não, suspeito á causa do Brasil, e
O SR. PRESIDENTE , declarou aberta a sessão, e que informasse do seu resultado; _para que a assemlida a acta da antecedente foi approvada.
biéa geral constituinte e legislativa podesse deliO SR . SECRETARIO CosTA AcuuR, deu conta de berar com justiça sobre a prorogação, que elle pedio
duas felicitações dirigidas á assembléa, ui;un pela de mais seis mezes, "além do prazo estabelecido na
villa de Guaranhus, e outra da camara da cidade da proclamação de 8 de Janeiro deste anno, por não
-Fortaleza da província do Ceará. - Forão ambas lhe ser possível regressar para o Brasil dentro do
-recebidas com particular agrado.
mencionado prazo; como V. Ex. me participou no
Deu tambem conta de outra do cidadão Francisco seu officio de I2 do corrente; de ordem de Sua
.Manoel Martins Ramos com a qual offerecia 60 Magestade Imperial remetto a V. Ex. a inclusa
-exemplares do manifesto publicado em sua propria informação do intendente l?eral da policia sobre
justificacão.L Foi recebida a felicitação com agrado aquelle objeclo, e o summario de testemunhas, que
e se mándarão distribuir os exemplares do mani- a acompanha, para qu e sendo presentes na mesma
.festo.
augusta assembléa, •possa esta deliberar o que fôr
Leu depois o seguinte officio do ministro de Es- conveniente. Deus guarde a V. Ex. Paço, em 27 de
Agosto de 1823. -José Joaquirn Carneiro de Ca1ntado dos negocios da guerra :
cc Illm. e Exm. Sr. Sendo presente a Sua Ma- pos. -Sr. José Ricardo da Costa Aguiar de An,gestade o Imperador, que :nas pro.vincia~ da Bahia, e drada. »-Foi remettido á commissão de constitui"Pernambuco se achão mais de mil e qumhentos ho- ção.
Passou-se á ordem do dia, e entrou em discussão
mens das tropas lusitanas, além de mais de cer;n
-mulheres e crianças, sómente em Pernambuco, apn- o parecer da commissão de legislação sobre o requesidnaaos pela nossa esquadra; e representando os rimento de João José Martins Pamplona, que ficara
governos daquellas províncias sobre o destino que adiado na sessão antecedente.
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O Sn. MoNTESmlA: - Eu já tinha pedido hontem
a palavra para fallar contra este parecer, que versa
sobre o requerimento desse miseravel qu!'.jaz ha 8
mezjls preso sem culpa formada. Parece-me que. a
êõmmissão deveria tratar desta demora, e todavia
nem uma só palana diz a este respeito.
Desde Dezem bro do anno passado até 28 de Abril
nada se fez, porqu~ só 1:1º ~ia W é que os papei~
chegarão á secretaria da JUSt1ça, demora~º? al~ alh
na dos negocios do imperio, .e tendo o mm1steno da
justiça notado .falta de pa_pe1s entre. os que se lhe
remetterão ped10-os, e forao-lhe enviados d<1; reparticão da fazenda no dia 2 de Junho, expedmdo-se
a ·10 as ordens precisas ao juiz de fóra de Santos,
que forão repetidas a 18 do mez passado, sem que
o tal juiz de Ióra tenha feito cousa alguma desde 10
de Junho até hoj e.
Eu quizera, Sr. presidente, conh~cer a razão de
tanta demora; po gue hade este ID!Seravel soffrer
tantos mezes de prisão sem saber porque?
Eu não entro na indagação se elle é, ou não,
crimino o fallo sómente do modo com que se procede com' este homem em menoscabo das leis de
que elle es pera pr.otecção;. e jul.go que a commissão
não devia passar isto em s1le.nc10, ante~ sobre esta
parte do requerimento eu qmzera que tivesse declarado que o governo devia castig11:r ~uel? tivesse feito
soffrer a es e desgracado tanta rn1ust1ça.
.
Para que os direitós do cidadão sejão respeitados
é que nós aqui estamos, pois do gozo delles depende
a segurança e felicidade nacional.
Vejo pelo requerimento do preso que dirigindo
suas su pplicas ao governo teve por despacho que
esperasse pela decisão da. j us~iça ; é ver~ade que o
poder executivo nada podia dizer sem o Julg_ado ~o
poder judiciario; mas isto não des_tróe a neghgen~1a
manifesta com que se tem procedido neste negoc1~;
e é ju to que a nação conheça que a f!-S ~mbléa nao
é indi!Terente a isto, porque está conshtmda garante
da liberdade individual.
Accrescento ainda que não devemos ser menos
generosos do que as Côrtes de Lisboa; e bem se
abe o que praticarão com o brigadeiro Manoel
Pedro.
Eu não conheço Pampluna nem sei quem é;_!
Europêo, mas isto não me importa; é um desgraçado que está preso ha 8 mezes _sei? saber. a causa
da sua prisão ; e ao homem oppr1m1do 1 seja quem
fôr, s mQ.re defender~i com todas as mmhas f?rÇ_'.lS .
Ora isto mesmo queria eu que fizesse a comm1ssao,
porque sem responsabil!dade dos empregados publicos não póde haver liberdade; mas como ella o
não fez quero eu fazei-o, e por isso farei ao parecer
uma emenda que me parece fundada em, justiça, e
que é concebida nos termos seguintes:
« EMENDA

« Proponho que se diga ao governo que faça punir
exemplarm ente 8:s autorid~des gue, 1'iolan~o- as leis,
têm feito o supphcante oO:rer tao longa prisao; e ao
mesmo tempo determine que o réo seja remetlido
para esta côrte, esteja ou não terminado o processo ;
e neste ultimo caso terá esta côrte por homenagem
até ultima decisão judicial. - O deputado, ilfonteswma. » - Foi apoiada.
O n. CrnvALHO F. MELLO: -O parecer da commissão de legislação é conformo n regras da justiça.
O requerimento do ,prcso, que se acha om Santos
contém a queixa tla, prisão sem olle ter delicto, e sem
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culpa formada, e da demora que tem havidp em
ter sido julgado.
E' princii;iio innegavel, e seguido por todas as
nações civilisadas, que ninguem deve ser preso antes de culpa formada, salvo em flagrante, e em certos
delictos mais graves_1)mmediatamente offensivos da
segurança publica. E' elle desde o berço da monarcbia portug1,1eza es~abelecido nos diversos codigos
della.
as mesmas Côrtes de Portugal se estabeleceu
como regra, reservando-se para declarar, como depois o fizerão, quaes erão os casos em que podia ter
lugar a prisão antes de culpa formada. No principio
houve diversa legislação, não se estendendo a mais
do que aos crimes cuja pena era a de dez annos de
degredo para a Africa, segundo o decretado na reformação ,..da justiça, e depois se chegou por um.alvarâ de 1158 aps da pena de 8 annos do referido
degredo.
O motivo foi a necessidade de não ficarem impunidos delictos de maior gravidade, fugindo os réos
antes da culpa formada; e .regulando-se os legisladores pela segurança pessoal do cidadão ; e pela necessidade e utilidade publica de não ficarem impU)les
os crimes, estabelecerão estas regras que na verdade
se estenderão a mais do que cumpria .
Mas não póde dizer-se absolutamente, que houvesse descuido de estabelecer as garantias necessarias á liberdade individual do cidadão. Havião as
cartas de seguro, monumento precioso da aJ\l,tiguidade, para se livrarem seguros em certos crimes os
réos que escapavão á prisão decretada pela pronuncia, e havião ainda para os já presos os alvarás de
fiança.
Contra esta primordial regra não se ,póde dizer
ter ~ido preso o queixoso; porque i;e não sa,be ainda,
se o crime de que o arguirão era ou nã.o comprehendido naquelles em que a prisão é determinada antes
de culpa, pela sua gravidade; e quanto a não estar
já formada, e até já sentenciado, posto que appareça
â primeira vista a irregularidade de injustiça, todavia á vista das circumstancias do caso, nem se póde
affirmal-o, nem jâ arguir ou castigar o juiz de fóra
de Santos pelo ter retido sem culpa formada, nem
havei-o julgado.
Eu posso, Sr. presidente, dizer o que ha aqontecido nesta mataria, por terem Yindo á minha mão
estes papeis, na qualidade de juiz da alfandega.
A emba rcação em que vinha este queixoso.Joi
apre eõdida por se dizer que levava mántimentos
aos .nossos irumigos existentes na Bahia; e chegada
a Santos foi, c9mo devia, demorada e Tu ach{l.fão
ne11a documentos e papeis, que arguiao este qu13ixo o de prmcipios sinistros á nossa justa cau,sa.
estas,extraordinarias circumstancias, o juiz peu
logo parte, remetteu os papeis, e pedio instrucç_õ'ês
para se haver naquelle caso, sobre que não tinha
regras geraes, ou ,instrucções particulares: costumão
assim haver-se os prudentes magistraftos, que µão
querem errar.
Vierão estes papeis á secretaria da fazenda pela
qual se me ordenou1que mandasse fazer se uestro;
~ mbarcação remettida a este porto; e feita por mim
esta diligencia, constou-me depois que se mandou
remolter á secre•.aria da justiça os referidos papeis,
pela qual se dever·i a expedir as competentes ordens.
Sei que alguma demora houve nestas expedições;
mas de forca haveria demoras, por causa destes
passos, pelos vag~es . com que se . 1 r,&melt~ ide
uma a ou,\r1,1~ s13r,r~ttiriQ.?, e ,p elas , .11ing~ns do .. mar.
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Consta-nos, que afinal se mandou julgar este
homem, formando-se processo com os docum entos
que havia, e é ~atural qu e a esta hora e~tej a es~e
negocio conclmdo e acabado pelos me10s ordinarios.
&
Será portanto desnecessaria qualquer outra providencia, que seria extemporanea, e talvez mal
apropriada. Eu não duvido que afinal possa ser
julgado livre e absoluto este r éo, e até que fo e
•inju tamente prezo ; mas é isto uma desgraça filha
dos tempo , e das extraordinarias circumstancias
que nos achamos; não póde porém isto ser
verificado sem que por legal sentença se decida
esta materia.
Por outra maneira seria o juizo precipitado e
muito mais se já pretendessemos castigar a autoridade que foi causa pelo menos da demora e da
falta da formacão de culpa. Sabemos nós já cabalmente, que esia autoridade se houve crimin osamente, e pelo menos com descuido e desleb:o ?
Temos ~á certeza legal de que é este homem absolvido? Não poderá ter sido arguido e até conven cido de crime de alta monta, de que apparecião
Yislumbres nas cartas e papeis? ão o podemos
affirmar por certo.
Que resta pois? E perar a decisão do proces o
que já foi ordenado, como consta d~ informação do
ministro da justiça; e no caso de verificar- e a culpa
das autoridades que offenderão a lei, tem o me mo
denominado réo o recurso de exigir indemnisação
dos damnos e injuria do juiz que tão criminosamente o conservou prezo, e lhe demorou o pro cesso. Os criminalistas mais philosophos, que dis putarão sobre o modo de reparar os damnos do
que foi vexado pelo poder judiciario, não descobrirão outro senão o da indemnisacão á custa do
infractor, e toda e qualquer re tituiçãÔ da honra offendida .
Esta é a base da responsabilidade dos juizes ; e
se entre nós não está ainda decretada a forma de
se fazer effectiYa, como se fez em Li boa por um
alvará muito circumstanciado, se entre nó ainda
não ha esta legislação, ha comtudo as acções ordinarias, pelas quaes é licito a qualquer offendido intentar em juízo o que a este respeito lhe convier.
~uit"8.s yezes mesmo nas sentenças se decretão
penas aos juizes, como é determinado por lei ; e
portanto é quanto nesta materia póde ser deferido
á supplica que neste augusto recinto apresentou o
prezo.
.
.
Eu não me atrevo a dizer que elle seja remett1do
á esta côrte. O juiz, que lhe formou a culpa tem
obrigação de o remeLter com ~lla, se o achar comprehendido em algum dos delicto em que expressamente se determina que o remettâo com as de yassas ás cadêas das relacões dos districtos.
Não sabemos em que classe de crimes se acha indiciado es homem ; nem elle pede ser transferido,
e não deyemos alterar a lei que ordena que todos
sejão julgados _no !ôro do del!-cto, salvos os. exceptuados. Restrmgmd_o-me pois ~o necessano d~
ferimento desta supplica, acho mUI conforme á razao
e á justiça o parecer da commissão, accresce nta~~o
sómente que se recommende ao governo, que vigie
sobre as autoridades para que se não desvairem dos
seus deveres, e para que respondão pelas infracções
que fizerem á liberdade individual, e aos mais direitos dos cidadãos.
O SR. VERGUEIRO :-Tambem sou de parecer que
se deve recommendar ao governo que faça verificar

em

a responsabilidade da autoridade que é culpada
nesta prisão arbitraria que es tá soffrendo este
homem sem se lhe formar processo. Os magi, lrados,
fazem quanto lhes parecem e os tribunaes supremos não os castigào ; na minha provincia são
muitas as victimas das arbitrariedades dos magistrados, sem que os tribunaes os conijão.
Ha pouco eu tive na mão o processo de um
homem, feito sem as precisas formalidad es, e com a
pronuncia mais espanto a que tenho visto; e todavia o tribunal da supplicação contentou-se de declarar que esíava mal pronunciado; eis-aqui a vigilaucia dos tribunaes na correccão do magi trados,
quando tão n ece sario é fazê-ios entrar nos seus
deveres. Sr. presidente; se nós não exigirmo a
re ponsabilidade do magistrados, não temo nada
leito; (Apoiado, apoiado.) e podemo contar com o
des otismo do poder judiciario que é talrez o peior.
neces~ario excitar a attenção do governo obre
esta matena para que e emendem e · e contínuos
abuso , e se exija a obserrnn ia da lei, ficando por
ella responsavel o magi trado. ( 1ão e ouYio o
resto.)
O mesmo r. deputado mandou á me a a seguinte
« EME:>IDA
n Que se recommende ao governo que faça verificar a re ponsabilidade das autoridade judiciarias,
ou de quaesqu er outras, pela prisão arbitraria ou
retensão arbitraria, no caso de se verificar.- Vergueiro . »-Foi apoiada.
O SR. HENruQm:s DE REzENDE : - r. pre idente:
muitas vezes me tenho >isto embaraçado sem saber
como hei de dar o meu Yoto. Porque, apenas apparece aqui um homem carregado de oppressões e de
inju tiças, procurando ne ta a embléa o remedio
a seus males, logo atraz se apre a a velha chicana
com tae subterfugios, que eu me não sei deliberar,
e o infeliz em risco de ficar em recurso,
Eu desejo sempre dar o meu voto em regra, mas
como não entendo de juri prudencia, fico emharacado. Aqui já appareceu um ca o idenlico, uns
poucos de officiaes aprehendidos na colonia do acramento estavão, haYia muitos mezcs, prezo sem
serem julgados: r equererão á a embléa, e ella determinou que fossem elles sentenciados segundo os
papeis existentes.
O presente ca o é tal qual: por is o a minha opinião é que se diga ao gov rno que a exemplo
daquelles mande sentenciar este réo segundo os
papeis ell'istentes. Quanto á autoridades eu estou
convencido que ellas sao como as parreiras, que se
não são podada , não produzem nada.
É necessario faz er ne tes senhores um exemplo,
do contrario nunca deixaráõ os seus máos hahitos.
Parecendo-me fundado em justiça o que acabo de
expôr, eu mando á mesa a seguinte

«EMENDA

« Diga-se ao governo que mande sentenciar este
réo segundo os papei existentes, e com urgencia,
assim como se praticou com os militares presos
na colonia do Sacramento. E entretanto faca punir
ás autoridades que se acharem comprehendidas
nessa detenção arbitraria.-H enriques de Re::enàe. »
-Foi apoiada.
O SR. RODRIGUES DE CARVALHO :_..:Como membro
da commissão quero dizer alguma cousa sobre a
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materia. A maior parte das questões ombaração-se, ordem de cousas havia começado com a matanca de
•
por se não conhecerem os verdadeiros termos dellas; ciClintãos.
óde-sc bem dizer, como na c9media de Goldoni
tem-se foliado nesta em responsabilidade, mas não
se tem marcado quem póde ser responsavel no ne- -que foi tal homem buscar á bordo do chavéco ?
Elle ainda agora na sua petição, tão succinta, e de·
gocio de que so trata.
Na minha opinião o juiz de fóra de Santos tem suspeito laconismo, Qão diz ao que foi, como era
tanta culpa nisto como eu, por11ue o caso é este. natural, nem á quem era dirigido, como todos praO navio veio a Pernambuco, e mdagando fóra o ticão.
O juiz deu ·parte ao ministro dos negocios do,
que hrrvia na cidade reconheceo que não lhe convinha entrar, e dirigio-se a Santos; chegado alli imperio, o qual, supposto ora esteja fóra da admi-participou-se isto ao governador e este vendo"que o oistracão , incontestavelmente se moslrou no setL
navio trazia bandeira portugueza julgou que o ministério ler promovido com ardor a causa do
~evia ª1Jre ar ;e assim o fez prendendo tambem Brazil. ro publico a idéa corrente foi., que o foraseste homem; os papeis que se achárão vierão remet- teiro era espião, que tal vez fosse explorar o destidos á secretaria de estado dos negocios do imperio, guarrrecido da terra, para se elfectuar de improviso
e ahi estiverão demorados até que forão para a da itlf@m golpe de mão de invasores sobre S. .Paulo.
justiça; ora em nad~ dis_to vejo comprehendido o Eranecessario tempo para averiguações: distancias,
juiz de fóra ...... O primeiro passo dado pelo go- e occnpações do ministro verosimilmeote retarvernador de ·ao tos tambem me não parece injusto; darão a defeza e s ntença do prezo.
Como pois serájusto o rigor contra as autoridades·
vio uma embarcação com bandeira portugueza, e
trazendo a seu õrdó um sobrinho dõ mínistro de que intervierão em negocio tão melindroso? Po!:
estado, sem saber ao que vinha, entendeu que devia este expediente o imperio ficará sem zelosos fiscaes;
lançar maõ de tudo, e pegou nos papeis e remet- os juízes soltaráõ réos de estado, só por falta de
teo-os para a secretaria d' estado. Portanto se ha cumprida prova; e entretanto todas as classes ficafalta é do ministro d' estado que demorou os papeis. ráõ á merçê dos inimigos, qne farão tramas os·
e occultos, que se não poderáõ •
Tambem ouco fallar em se fazer elfectiva a res- mais !!Jsidiosos
no tempo e modo das leis, que forão feitas
pon abilidade; mas eu não vejo onde está a lei que provar
curso ordinario da justiça.
a marca ...... ( o resto não se entendeu o tacbi- paraaoo sê
attríbua á genero idade e humanidade das
grapho Victorino.)
côrtes a soltura do brigadeiro :\Janoel Pedro, mas
O Sn. VEnGUEIRO :-Eu não quizera que na assem- im á e.,YjQ_encia da devassa, que da_Bahia lhes foi
bléa passasse o principio de que por não haver lei remettida pelo governo provisorio, e onde se deque marque e faça elfectiva a responsabilidade, mõristrou, que Madeira íõra o aggressor no ataque
ninguem é responsavel pelo mal que faz ; se não ha das tropas. ainda lei expressa sobre isto, temos os princí pios Âs côrtes com machiavellica política affectarão
geraes dejustiçae utilidade que supprem bem aquella justiça para com o dito brigadeiro, e outros prezos:
falta, para que não aconteça que as autoridades ellas até levantarião altares á quem não corresfação lodo o mal que quizcrem sem temor de res- pondeu á popularidade, não fazendo re~istencia ao.
ponsaLilidade; um semelhante principio não com·ém invasor; o que occasiono u apoderar-se Madeira do.
que pa e neste congresso, e sempre me opporei a commando a armas, e entrnr na posse do trem
elle.
deãftilhal-ia de excellenies parques, e muitas mil
O n. 1LvA 11 noA :- r. pre idonte: Voto pelo e pingaraas, da casa da polvora, e das fortalezas
parecer da commLsão, e não posso a. sentirá emen- a cidade ; do que resultarão tanta miserias. O odas propostas por ai uo Sr . deputado , ainda v~ imperial tem manifestado aos seus inimigos
menos p las razões do r. l\fontesuma, o qual muito grandes generosidades e não carece de que se lhe
se fundou, em que esta augu ta assembléa não contrastem exemplos das Côrtcs de Portugal.
devia 11lo trar menos humanidade e genero idade
O Sn. CARNEIRO DA CuNHA: - Sr. presidente: Eu
que as Côdes de Lisboa, que liverão pouco tempo não digo que seja culpado neste caso o juiz de fóra,
prezo ao brigadeiro ~lanoel Pedro, remettido por nem quero apontar ninguern como tal; mas no que
Madeira, e lhe mandarão dar passaporte para esta não posso convir é em não se fazer effectiva a rescôrte, não obstante ter estado á frente das tropas ponsabilidade por não haver regra que a marque.
patrioticas da Bahia; e que as mesmas côrtes pratiPor este principio nenhuma autoridade poderá ser
carão iguaes liberalidades com outros pr ezos.
criminada, e todas continuaráõ na . na marcha anSr. presidente: Tenho coração de carne e sangue tiga fazendo quantas injustiças lhe parecerem;
para compaixão dos infelizes. l\Ias quanto se disse quando nada me parece mais justo nem mais santo
sobre a justiça de achar cada prezo pelas autoridades do que applicar remedio a tão graves males. Ha de
subalternas e superiore , prompto remedio e de- saber-se, senhora , que um ministro não cumpre a
saggravo, é de razão nos tempos e casos ordina- lei, que vende a justiça que absolvo uns por dirios. Tudo vai bem quando o oav:io forte navega nheiro e crimina outros por inimisades, e não secom vento largo, e mar do bonança.
lhe ha de dar rcmedio ? Não posso conf_ormar-me .
Tambem é para mim maravilhoso o que ouvi ao
Mas, em convul sõ~s de estado, om que periga a
vida e liberda e de todo , a seg.tu·ança ]ublica. ne- honrado membro que fallou contra os que advogarão
cessita excepçõcs, o reclarnaõrãiores cautela , am a a causa desse preso, advogando ao mesmo tempo a
qu se arrisque o innocente a_ er victima de graves da justiça e da humanidade; nem posso conciliar o 1
suspeitas. O juiz do fóra de. Sa.ntos vi o-se per~l exo ; quejá tem dito do -portugttezes com a opinião que hoje
e isto me mo acootecena á iun consulto que t1vssse enunr.ia. mas vezes os defende attribuindo o quo
cem leguas de direito, com a vinda de um pa sa- obrarão na dis idencia da causa do .Brasil ao sea
geiro, sobrinho de Pam{llona, fi&!1rão nas cd tes, em exaltado patriotismo, e lembrando em abono disto
uma erri arcacão, que tocou 1Í l'crnambuco , o_fóco o que se conta dos judeos de Hollanda que mandão
do jacobinismô, e surgio em Santos, oodd a nova vir terra de Portugal para se enterrarem com ella ·
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por serem oriundos d'aquelle reino, outras vezes A proposta ordem do dia foi, se se devia approvar
só nos falia em perigos de que se arrec/)a por ser o parecer da commissão á respeito do preso em
este homem portuguez, desculpando assim o que se Santos: eu votei que sim, e impugnei as razões da
contraria opinião do Sr . Montesu ma, e entre as
tem obrado contra elle.
Sr. presidente, embora seja portuguez, ou seja razões que mo pare•:erão excusar a arguida demora
mouro, seja quem quer que fór, dirigindo-se a nós da prisão, foi a grave suspeita, que resultava da arde ·e ser attendida a sua queixa, e é da nossa obri- ribada embarcação, cm que veio o dilo passageiro it
gação fazer que se observe com elle o que a justiça Pernambuco, então agitado de partido , que manimanda. Igualmente não posso deixar sem resposta festa1·ão idéas Jacobinicas, e dissidcncia da unidad
o que disse de Pernambuco tratando aquella pro- central do governo Imperial.
' 'incia de fóco do Jacobinismo.
Quanto á ar$uição que um dos Srs. deputado
Se em 1817 os pernambucanos, essa porção me foz de ser mconsequentc nos meus escriptos,
briosa do Brasil, levantou o grito da liberdade, foi basta replicar-lhes, que, até em volumes in folio se
porque esse Rei de Portugal, t.inha aberrado dos têm feito concordatas da Biblia, e - co11cordia di seus deveres,--eãbandonado o principios com que cordantimn ca11011wm. Foi notado á Fox o gastar a
os seus primeiros pr dece sores sabião dirigir os metade de suas falias em convencer qu não era
portuguezes, e que estreitavão a união de subditos inconsequente, aqui só direi : não póde qualqu er
com o monarcha, e em taes circumstancias os povos emendar o passado erro com o seu posterior ar.erto?
tinhão direito de reassumir seus poderes delegados. - Isla falia foi interrompida por s1mullaneas voze
Se a empreza foi de gracada, todos sabem que se de rnrios depulados, ao que o r. ilva Li boa
deve procurar a causa desse máo exito na falta de disse.- Tenho peito triplicado para resisti r á raunidade, que não podia ainda existir por não estar paziada. (A' ordem á ordem, bradou o r. pre igeneralisada a ?Pinião qu~ hoje reina.
dente, e alguns deputado ) .- Já me callo, tendo
Não posso pois consentlf que por um tal facto se muito a dizer.
v.!_tuJJ ere um povo generoso, amante por extremo a
O SR. IOl'>TESUMA : - (~ão se entendeu o tachi§_ua Tibefclade, e que em todos os tempos se tem dis- grapho Possidonio).
tinguido, ou peleijando nas terras da sua propria
Julgou-se a mataria discutida, e propoz o Sr. preprovincia, ou nas de outras províncias do Imperio.
Se tem vacillado ás vezes sobre a sinceridade de idente:
Se o parecer da commissão se approvava.algumas medidas, talvez tenhão dado causa a isto
diversos escript.os que têm apparecido, entre elles a Não foi approvado.
reclamacão n. 14 do nobre preopinante.
Passou-se então á emenda do r. Monle$uma,
- O SR: HENRIQUES DE REZE:'iDE : - Se eu enten- e propondo a l • parte alé á palavras - tão longa
desse que o nobre deputado, que precedeu ao qne prisão, - não foi approvada. Propoz a 2• até á,
acaba de fallar, dizia o que disse do seu proprio palavras-1,enninado o processo,-e foi approvada.
coração, eu não deixaria de responder P?rque era Propoz-se finalm ente a 3a, e foi igualmenle approentão do meu dever resalvar a honra da mmha pro- vada.
víncia e dos meus constituintes, mas eu entendo que
Passou-se depois á emenda do Sr. Vergueiro, e
elle alludio á opinião que os portuguezes formavão julgando-se que não estava prejudicada pela do
da minha provincia, que foi a primeira que attrahio Sr. l\Iontesuma, foi posta á votação e approvada em
o seu odio, e que portanto o nobre deputado só re- todas as suas partes.
ferio os dilos de outros, por isso deixei pas ar, aliás
Propoz-se finalm ente a emenda do r. Henriqu
teria faltado á minha honra e ao meu dever.
de Rezende dividida em duas parles. A l • até a
Neste- sentido julgo ter desa!Trontado o discurso palavras- Colonia do acramento, - foi regeilada,
do nobre deputado da inlelligencia que lhe deu o a 2• julgou-se prejudicada pela do Sr. Vergueiro.
Sr. Carneiro da Cunha . Eu entendi outra cousa:
Seguio-se a 2• parte da ordem do dia, isto é, a
um de nós está enganado.
nomeação dos membros da commissão de Minas e
( Fallarão lambem os Srs: Alencar e ~_font~suma, bosques.
mas não se entendeu o tach1grapho Poss1domoJ.
O SR. GouvÊA requereu que se declarasse se para
O SR. SILVA LISBOA: - Os diques da eloquencia esta commissão se dispensava que se votasse no
do Sr. l\fontesuma transbordarão, e não acho outro membros da commissão de constituição.
remedio que deixar passar a torrente, abaixando a
O Sn. PRESIDENTE propoz á assembléa.-Vencabeca. Quanto ao que notarão outros Srs. deputados contra mim, só replico, que nada disse contra ceu-se que sim.
Perguntou depois de quantos membros constaria
as pessoas de honra de Pernambuco; sem~ con fessarei os heroicos feitos dos pernambucanos na a commissão, resolveu-se que fosse de cinco.
Procedeu-se á votação, e sahirão eleitos os
Historia do Brasil, quando ostentarão lealdade a
seu principern_alural, e ~alentia em exterminar ip- Srs. Andrada e Silva com 61 votos.- Camara com
61.- Ribeiro d'Andrada com 44.-Silveira Menvasores.
Porém disse de transena, que o parente de Pam- donça com 32.- Ferreira França com 24.
O Sn. CosTA BARROS pedio a palavra para ler em
plona tinhâ;Semsãfiêi:Se pelo que, tocado á Pernambuco, Fóco do Jacobinismo, o que digo, é infeliz- nome das commissões reunidas de guena e fazenda
mente ver acfe pelos recentes factos nolorios; e o pare_cer que nesta mesma sessão se exigira com
bastaria para o provar a revolução de 1817, onde urgencia.
tanta gente se complico u com o falliao caixeiro
« PARECER
Martins, que se fez acclamar yrincipe da liberdade,
o que, perdõê":se-me dizer, foi borrão na província.
« As commissões de guerra, e de fazenda to(O orador foi chamado á ordem pelo Sr. presidente mando em consideração o o!Ilcio do ministro e·sce alguns deputados) Estou na ordem Sr. presidente. cretario de Estado dos negocios da guerra sobre o
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destino, que se deverá dar ás tropas lusitanas que
apresadas nas províncias da Bahia e de
Pernambuco são de parecer, que não sendo praticavel a regra geral do direito das gentes a respeito
dos prisioneiros de guerra pelas circumstancias
acluaes do Impcrio, é forçoso tomar a deliberação
de f~zer partir quanto antes para Portugal as ditas
tropas apresadas, ou juntas, ou em separado, e para
se executar esta deliberação são outrosim de parecer as mesmas commissões, que se autorise o
governo para fazer as despezas necessarias com esta
expedição , encarregando-o de as legalisar pelo
modo mais conveniente para que em tempo competente se exija o seu pagamento do governo de Portugal. Paço da asse mbléa, 29 de Agosto de 1823.-

se achão
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requerimento constante da cópia inclusa de Pantaleão Moreira Mosso, testamenteiro de Antonio
Ignacio Brandão, que pede seja supprida a nullidade
que houve no testamento pela falta da assignatura
de uma testemunha, afim de que por este supprimen- .
to se possa fazer eífectiva a liberdade conferida pelo
testador a tres escravos, a que tem servido de obslaculo a arguid!l nullidade no juiso da provedoria
da comarca do R10 .das Velhas: manda participar ao
govern~ gue prema que. Ih.e sejão com urgencia
transm1tt1das as necessanas mformacões sobre este
objeclo. O que V. Ex. levará ao conhecimento de
Sua Magestade Imptirial.- Deus guarde a V. Ex.
Paço da assembléa, em 29 de Agosto de 1823.-José

Ricardo da Costa Aguiar d' Andrada,
Jo é de Jlezende Costa.-Afanoel Jacintho NoPARA O !llES!llO
gueira da Garna.- José Arouche de Toledo Rendon.
-Barão de Santo Amaro.- Pedro José da Costa
~llm. e E~m . .Sr. -A assembléa geral, constiBarros.
tumte e legislativa do Imperio do Brasil sendoO Sn. Cnuz GouvÊÂ discorrendo sobre o parecer lhe presente o parecer da commissão de l~gislação

lem brou que sendo m.~mdadas estas tropas para Pçr; so~re o requenmento de José Antonio Alves llotuaal talvez alli fossem ajudar o parlldo opposto a dngues que expondo. haver-Ih.e sido indeferida por
liDerdade, q uando llie parecia conveniente não in- ~ua l\fagestade Impena.l a queixa que fez do juiz de
fluir para tal acontecimento. (E' quanto se poude l•óra, e camara da Y1lla de Santo Antonio de Sá
colligir do que escreveu o tachigrapho João Estevão pede reme~o. ás violencias contra elle praticadas;
da Cruz).
m~_nda part1~1par ao governo, que precisa que lhe
O , n. l\loNTES!lfu\ : -Diz o parecer da commissão S~Jao r~m ett1 das as queixas do supplicante com as
que saiao as tropa do Imperio e que vão para diligencias a que se procedeu, e as mais informa:Portugal; e que a este fim se dê autoridade ao ções. que forem necessarias para melhor inlelligoverno para fazr.r a despezas. O Sr. Cruz Gouvêa g~nc1a do negocio. O que Y. Ex. levará ao conhelembrou que estas tropas podem ir coadjuvar a causa cimento de Sua Magestade Imperial.- Deus guarde
do Rei com desfavor da liberdade que nós deve- a V. Ex. ~aço. da assembléa, em 29 de Agosto de
riamos auxiliar, se podessemos, em todos os paizes, 1823.- Jose Ricardo da Cos ia Aguiar d'Andrada.
para que o mundo conhecesse como pensamos a
PARA !IIANOEL JACJNTHO NOGUEIRA DA GAMA
respeito de liberdade, e além disto não sabemos
como a Santa Alliança olharia para esta remessa de
~llm. e f'.xm .. Sr.- A ass~mbléa geral constitropa . Creio que á vista desta observação e da ne- turnte e leg1slat1va do Imper10 do Brasil sendo-lhe
cessidade de fazer sahir do nosso paiz semelhante presente o parecer da commissão de fazenda sobre
gente, convirá achar um meio de a pôr fóra sem a maneira de se pôr em execucão o decreto de 16
res ultar aquelle incõriVe 1 e, e sem que nos de Abril de 1821, que deu nova fórma ã arrecadapos ão fazer ma1. Eu até estimaria que podessemos ção ~os dizimos,: manda parti.cipar ao ~overno que
fazera favor da liberdadeportugueza o que fez Buenos precisa que do the~ouro pubhco lhe seJão remettiAJ!QS oíferecendo os se us milhõe ã Hespanha para dos todos os papeis qu e poderem dar a illustracão
sustentar alli a cau a da líberdade, mas como não necessaria sobre este negocio. O que Y. Ex. levárá
podêmos, ao menos não lhe mandemos para lá ao conhecimento de Sua Magestade Imperial. Deus
tropas que podemir apoiar o partido do Rei contra guarde a V. Ex .. Pa~o da assembléa, em 29 de Agosto
Q
cons1TCí1icão.
de 1823.- Jose Ricardo da Costa Aguiar d'AnPortanfo como não devem ficar no Imperio, nem, lirada.
segundo o que enleíi do , .ir para ~ortugal , proponho um meio lermo que é manda-las ara a costa
Sessão em 30 de Agosto de t 823
d' Africa, d' ond e nos não po em fazer mal. A seiüfança do Brasil exige eSla meélida.
PllESIDENCIA DO SR . BISPO CAPELLÃO - !IIÓR
Ficou adiada a discussão pordar a hora.
Re~nidos
os. Srs . deputados pelas 10 horas da
O Sn. PRE !DENTE assignou para a ordem do dia:
1. 0 A continuação da discussão do parecer sobre o manha, fez-se a chamada e acharão-se presentes 69
destino dos prisioneiros portuguezes; 2° a 3• dis- faltando com causa os Srs. Pereira da Cunha'
cussão do projecto de lei sobre o modo de passar Andrada Machado, Araujo Gondim, Andrada ~
cartas aos al umnos da academia medico-cirurgica, Silva, Ferreira robre, Silveira lllendonca Rib~iro d' Andrada, Rodrigues da Costa~ e· Áraujo
3° regimento da assembléa.
Lima.
Levantou-se a se são ás 2 horas da tarde.- MaO SR. PnESIDEll'TE declarou aberta a · sessão e
noel José de ouza Frnnça, secretario.
'
lida a acta da antecedente foi approvada.
O Sn. SECRETARIO CosTA AcuIAR leu as tres seguintes participações dos deputados por· Minas
RE OLUÇÔES DA ASSEMBLÉA
Geraes João Evangelista de Faria, Lucas Antonio
PARA CAETANO PINTO DE MIRANDA !IIONTENEGRO
Monteiro de Barros, e Francisco Pereira de Santa
Illm. e Exm.S l' . -A assembléa geral constitu- Appollonia.
inte e legislativa do lmperio do Brasil, sendo-lhe pre« Illm. e Exm . Sr. - Accuso recebido o o:fficio
se nt~ o parecer da commissão de legislação sobre o de 16 de Maio do corrente anno em que Y. Ex. me
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participa ter a assembléa geral, constituinte e a graça de significar no aug usto recinto o meu
legislativa do imperio do Brasil resolvido, que eu devido reconhecimento e sem prolongar o diz como
vá quanto antes tomar assento nesse augusto con- das minhas expressões me aproveito desta opoortugresso, e ter parte nos seus gloriosos trabalhos nidade para mo offerecer no serviço de V. Ex. a
como deputado da provincia de Minas Ger~es. No quem o céo guarde, e prospere felizmente. Imperial
que por certo sem me acobardar a desproporção de cidade do Ouro Preto a 20 de Agosto de 1823. minhas forças, teria eu sido mui pontu~l, ~esde Illm. e Exm. Sr: José Ri~ardo da Costa Aguiar d'Anque (em fins de Março) me chegou pelo. Diana do drada - Francisco Pereira de San/a Appollonia. »
Governo a noticia de tão honrosa comm1ssão: e se,1 - Ficou a assembléa inteirada.
~·o não torn~ssejm_p~ati_cavel o peri(;O da navegação
Leu ma?s o mesmo r. secretario a participação
m~estad!l e~tao do rnumgo, e depo1 o da Vida em de molestia do Sr. Arnujo Gondim. - Ficou igualque est1verao dous filhos meus atacados de febres mente a assembléa inteirada
em occasião de embarcar no brigu\l_ Flór do Ouap
á d d"
·
.
_
diana,_que Il!.e offerecera o gov~rno desta provincia, . ass~u-se or em ia que cr~ a_ conttnuaçao da
e eu havia soffregamente acceitado apesar do ex- discu sao do parecer das comm1s oe de guerra _e
trêiiiO p.erto de tantos passageiros. ~osso toaavia f~zen~~ sobre 0 destmo. das tropas portuguezas pnsegurar a V. Ex. que fica Já apalavrada uma sumaca, swneuas levãaas á Bahia e Pernambuco.
em que depois de contrnu s e 1nuleis dili<>encias
O Sn. CosTA B.rnn os: -O paracer da commisme força a partir a minha' impaciencia de mai' são .tendo cm vista que .s~gun~o as lei da guerra ou
demoras; não se me pondo por diante a sua in uf- haviamos reter e tes pns1one1ros para o trocar por
ficiencia e a contra moncão e outros incommodos outros havendo-os, ou remette-los á custa do estado
domesti~os.
• '
a que pertencem, decidio-se pela segunda parto não
« Queira V. Ex. fazer-me a honra de assim o le- s? porque n~o nos convinha_ te-los entre nós pelas
var ã presença do soberano co~gresso com ~s pr.o- cucumst~nc1as actuaes por nao termos. embarcações
testações do meu profundo respeito, e fiel obediencia. ª· propos1to e fo~taleza., que lhe ~erV1, e de depo Deus guarde a V. Ex. por mtútos annos. Recife, 7 s1t?; como,. e foi a mais forte rnzao, por ser a pride Agosto de 1823. -Illm. e Exm . Sr. secretario da me1ra m_ed1.da total~ente opposta ao espírito g ral
assembléa constituinte e legislativa do Bra il, José da~ provmc1as que na.o querem absolutamente posJoaquim Carneiro de Campos, ou a quem suas vezes smr um soldado luslta!10. Emquanto á reflexão do
fizer - João Evangelista de Faria . >> - Ficou a as- Sr: Montesuma a respeito d,Q_i:todo ]Orque a santa
sembléa inteirada.
alJ.iança encararia esta em1,sao tomando-a como
cc Tenho presente a participação de V. Ex. par ir d_eterminada a proteger um partido em Portugal,
tomar assento no augusto congresso, como deputado respondo .que na_da nos deve 1mporlar os juizos da
pela provincia de Minas Geraes. Depois de trinta e santa alhança porque nenhum direito tem ella de
tres annos de servico publico em lugares de letras, entromeLte~-se em nossos negocios e pouco ou
I IlãS ilhas dos Açores~ J>ernambu_ço, "Bahia, Rio de ne~hum cmdado nos deve isso dar; por essa me ma
Jaõêiro e ffüias Geraes, fallecem-me já as for- r:isao pelo que toca ã lembrança do mesmo enhor
Cãsaeespirito, e corpo para qualquer emprego, que de m~ndarmo .e ta tropa p a a Co ta d'Africa temê:rije inór applicacão, e muito mais para a lactica poranamente JUigo que não s6 nenhum direito
das assembléas, e· para a funcções legislatiVãs,- que temos para o fazer, como que até é barbaro dêgrarequerem estudos, qualidades e virtudes, que não dari;nos _aquelles homens só porque flzerão a sua
são communs, e que eu não tenho; com tudo em obngaçao ..
um corpo numeroso de deputados escolhidos em
r: pre idenle,. e ta tropa foi mandada para o
todas as partes do Imperio, e de uma consideração Bra il pela autoridade a quem ella devia obedecer
superior, a maioridade das luzes servirá de suppri- desempenhou os seus deveres, e nós devemo de~
mento ás que me fallão, e á escassez dos meu sempenl1ar os nossos: no numero das terra d' Africa
talentos; e attendendo aos diclames da prudencia, apo.ntadas pe~o mesmo senhor entrou Serra Leôa ;
e da probidade, e tendo por guias os mais abali- cre10. que o ~llu. tre deputado não se l mbrou que
sados publicistas, espero não desorientar-me do ella e possessao mgleza.
verdadeiro ru~o .
.
O Sn. l\foNT~SUMA: - Eu não quero foliar ainda
cc Para a mrnha VJnda, e _par~ o meu !egresso, sobre a matena; quero propôr primeiro a minha
todos ~abem que me determmarao .cons1dera~ões emenda para vêr se é apoiada, e então direi 0 que
bem differentes das que tem por ob1ecto a mmha entender. Eu vou !e-la.
pessoa, e os meus particulares interesses ; os da
<C EMENDA
patria estão em primeiro lugar, e devem preferir a
tudo; em s&rvico da mesma submetto- me ao chacc Proponho: 1. 0 Qu.i: as ti·opa~ luzitanas apresadas
mamen~o legal; e desde já vou tratar dos arranjos pelo lord Cochrane saiao para fóra do continente do
necessarios ao meu embarque. O que V. Ex . lerá a Imperio do Brasil.
bondade de f)articipar ao augusto congresso. Deus
cc 2.• Que não vão para Portugal, e sim para
guarde a V. Ex. Recife de Pernambuco, 10 de aquelles dos portos da Costa d' Africa que melhor
Agosto de 18"23.-lllm. e Exm. Sr. José Joaquim convier, sendo por elles divididos, e nunca manCarneiro de Campos - Lucas Antonio Afonteiro de dados para um Iogar só. Paço da assembléa, 30 de
Barros. - Ficou a assem biéa inteirada.
Agosto. -O deputado, Montesuma.>> - Foi apoiada
cc lllm. e Exm. Sr. - A officiosa participação, em ambas as partes.
com que a bondade de V. Ex . me assegura ter .ido _ O Sn.~1cuEL CA!-~IO : - Prescindindo da quesdispensado de comparecer no augusto seio da as- tao que se tem suscitado sobre o receio de que as
sembléa geral e constituinte do Brasil, e continuar tropas d'aqui mandadas para Portugal se vão unir
o supplente que já teve assento, conforme o parecer ao partido do rei ou ª? constitucional, a cujo fim se
da commissão dos poderes ; me leva agradecido a tem lembrado subscr1pções a favor de liberaes e
accusar a recepção do dilo officio e pedir a Y. Ex . outros factos, limito-me a fallar sobre o parecer da
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commissão que acho fundado em princípios de justiça e de política. E' indisputavel qu ~ Hºs. devemos
desfazer destes 1.500 homens nossos inimigos. Embora se diga que os melhores colonos são soldados
affeitos aos trabalhos da guerra, e se apontem
exemplos disto, ell sempre direi que admitLa o
Brasil os estrangeiros para augmento de s_ua populacão mas não estes portuguezes : estes nao podem
ser bons colonos porque são nossos 'inimigos, e já
derramarão o nosso sangue ; laes homens não pódern existir entre nós; mandemo-los para o seu paiz
natal como diz a commissão. ( o resto não se enteudeu o tachigrapho Ped ro Affonso.)
O 11. MuNIZ TAVAllES: - O objecto de que se
trata é de summa importancia. Versa o parecer da
commissão sobre o destino que devem ter essas
Q.arbaras tropas portuguezas h~je prisioneir_as_, e que
ha pouco des.pre.sai:ão_com altivez as cond1çoes que
se lhe propuserão para a sua evacuação. Occ_upamonos agora de .reir! v n~ra _fóra do l~peno esses
inimigos depois que prat1cárao os mais norrorosos
attentados, e fugirão vergonhosamente ; p~is o conserva-los en tre nós seria o mesmo que deixar ficar
uma hydra para nos tragar.
Nós queremos r emove· los com humanidade po~
que cahirão em nosso p~der, e só merecem h?Je
compaixão. Comtudo o me10 que ~ponta a comm1ssão não me parece acertado; amda mEI lembro
que as tropas que s~hirão dePerna~buco para Lisboa,
apenas lá chegarao se ~tre:ecerao ~ara ~olta~-, e
farão com effeito as que vierao ã Bahia; alem disto
o governo não póde. com tanta despeza, bem basta
as que já se tem feito com embarque de tropas,
devendo lambem attender-~e a que pelos prejuízos
que tern sofrrido o nosso commercio, tem diminui~o
as rendas publicas. Como porém esta tropa nao
póde ficar entre nós segue-se dete ~minar_ o lugar
para onde ella po sair com o menor d1spend10 nosso.
Não sigo a opinião do Sr. Montesuma que lem brou
a costa d' Africa mas parece-me que commodamente
poderião passa;-sq_ para as ilhas de Cabo Verde,
cuja viagem· não é tao longa como a de Portugal, e
d'onde o governo portuguez os póde mandar buscar
e quizer.
Entendo que deste mod? se evitã9 os in~onve
niente apontados, e que nao e falta a huma01dade;
clles mesmos cstimaráõ estar fóra de Portugal ;
quando eu lá estive ob ervei que n maior 2arte
de ta gente desejava sahir d'alli para Angola, Cabo
Verde o outros domínios porluguezcs, por pensarem que lhes iria m~lhor po~ _l_á do que _na sua
propria terra. Sou pois de op1mao que vao para
Cabo Verde, apartando-me por isso do parecer da
commis ão.
O 11 • DuAnTE 1Lv.c - Sr. presidente: Não me
levanto para fallar sobre o par~ce r da nobre. com missão; depois de ter sido eluc~dada a _matena ~or
tão sabios oradores que podena eu dizer? Pedi a
palavra para propõr um addita_mento ..E' sabido que
em todos os tempos as naçoes beligerantes tem
feito generosa entrega dos prisioneir?s ;. umas vezes
com condições, outras sem ellas. e nao 1mpozermos
condição alguma a estas tropas para regressarem ~o
seu paiz, pódem voltar a fazer-nos guerra; e eu nao
quizera que estes_ hospedes tornassem ~s nossas
praias . Offercço pois um add1tamento que Jul go preciso, e que vou mandar ã mesa.
« ADOITAMENTO
« Prestando juramento de não tomarem armas
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contra a nação brasileira. - O deputado, Duarte
Silva. » - Foi apoiado.
O Sn. GoMmE: - Os nossos inimigos forão arrojados nas nossas praias. Corramos sobre el1es.
Sangremo-los e bebamos-lhes o sangue. Dilaceremolos, e banqueteemo-nos com as suas carnes . Saltemos em orgias ao redor das fogueiras, e deixemosno montão dos ossos o monumento da nossa vin gança aos nossos netos. Ah 1 Sr. presidente, somos
ainda tupinambás ou habitantes do Brasil? Ião . Os
brasileiros estamos nos constituindo em uma nacão
grande e civilisada. o que é máu em moral, não
póde ser approvado em polilica; esta não é mais
que a moral universal, que dirige o todo, ou uma
collecção mais, ou menos extensiva da especie
humana.
Os Srs. Calmont e Duarte Silva me prevemrao.
Sr. presidente, o parecer da illustre commissão é
sabio, prudente, politico e congruente com os princípios da rasão, da humanidade e da justiça. Os 1
nossos conterraneos anglo-americanos na celebre
batalha de Saratoga ganharão mais no credito de
humanidade, e moderação em todas as cõrtes da
Europa, e mesmo no parlamento britannico, do que
na gloria de suas armas, aprisionando o exercito ,
inteiro com o general Burgoyne. O universo tem os
olhos sobre nós. Sigamos exactamente o parecer da
commissão, e attrahiremos ã pró da nossa causa os
suífragi0s, e as bençãos de todo o mundo. A crueldade, e a Yingança são as paixões dominan es nas.
almas pequenas. A philantropia e o cosmopolitismo
são o apanagio das almas grandes.
O Sn. CAI\ VALHO E ~lELLO : -Sr. presidente: A
materia é de grande importancia, e digna de toda a
ponderação. As regras do direito das gentes, e por
todo os escri ptores delle abraçadas, são, qu e os
prisioneiros de guerra sejão bem tratados e guardados até serem rem ettidos por convenções particulares antes dos ultimos tratados definitivos de paz
ou quando es tes se fazem, em que, por via de regra, se estipula a entrega reciproca.
ó fizemos prizioneiros os soldados de Portugal,
que ora estão em Pernambuco e Bahia e seguirão a
cau a daquelle reino . Segundo o costume praticado,
e o que eu disse ser preceito do direito das gentes,
deverião er guar&~dos até que por negociações se
houves e de reme er á nossa custa, ou de Portugal
segundo se ajustasse. Persuado-me, porérp, que não
não de1·emo esperar para es e tempo. E perigoso
conserva-los, porqne são )Eimigos de corai:ão, e
poderião concorrer para revoluções intestinas ; e
muito convém olhar para a opinião publica actualmente reinante nas províncias, onde ninguem por
via de regra vê com olhos indifferentes estes
homens, porque são portuguezes, e porque são (
soldados, que nestas províncias fizerão a guerra e
tingirão as mãos, as espadas, e as bayonetas com
sangue brasileiro .
Póde tambem dizer- se, que elles •seguirão as
ordens dos seus commandantes, e estes as d'El-Rei )
de Portugal, que por ventura se persuailão que não
fazião gue rra por nos não reconhecer potencia independente, e que por _consoguinte falhão J>'.lra .com
ellesas regras de direito das gentes sobre pr1Z1oneiros.
Poderia occorrer, que conservando - se estes homens,
e dispersando-os por todo o solo brasileiro se lhe
garihavão mil seis centos colonos e cultivadores, e
ganhava este todo o producto dos seus braços, e
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poupavamos a grande despeza que se ha de fazer com o te_r-se hontem tanto fatiado em humanidade, e
a sua retirada.
generosidade, com lingoa de uma doçura excedente
Mas todas estas consideracões cedem á dura neces- ao mel, a respeito da demora da prizão do parente
sidade de os enviar quanto antes, para nos forrarmos e P amplona, um dos figurões da farça revoluciaos perigos que já referi e ao desgosto das provin- onaria de Portugal, tão suspeito de espião no porto
cias; nem a despeza, que com isto se fizer póde ~ Santos, indo explorar o desguarn ecido da terra
afastar-nos deste parecer. Em materia de adminis- para preparar algum golpe de mão, como o publico
t racão, toda a theoria co nsiste em não se fazerem pre umio; e agora propôr-se neste conselho nacional
despezas superfluas ; mas esta é tão ligada com a de umanidade, e tyrania de e arrojarem 1500
a causa publica, e com o interesse deste imperio, hcmens á climas inhospitaes, expondo-os aos
que não póde ser considerada senão como neces- horrores da fome, e da m1seria? Sr . presidente, a
saria e util. Nem póde obstar, que sejão agora: ~orte da guorra é incerta: Maranhão, e Pará inda
rnmettidos, podendo ser sacrificados ao furor do estão sob o jugo lusitano: é impolitico, obre
novo partido, como lembrou um illustre depu- deshumano, reduzir os hom en á de e~peração.
( tado .
As tropas que alli se achão, faráõ os esforcos de
Em caso de tanto aperto não nos devemos importar heroicidade que a historia mostra dos povos· valecomo que se ha de faz er na caza alheia ; pois que roso , quando souberem que não têm e porança de
i principio de direito das gentes, que nenhuma salvação, ainda rendidos. N.!nguem de honra insulta
nação se deve entrometter nos n egocios internos da a nrostrados. Quando os francezes Corão vencidos na
outra. Sigamos pois este partido, que além de util batalha de Vimeiro, fez- e a convenção de Cintra,
é glonoso, sendo um exem plo de generosidade, que em que o nossos alliados os Ingleze se obrigarão
existirá na hi toria do futuro, por havermos gene- a levar por mar os inimigos ã França ; e a sim se
rosamente enviado para o seu paiz e á nossa custa executou, não obstante as declamacções de que taes
os nossos proprios inimigos.
tropas tornarião contra Portugal; porque sempre
A lembranca do illuslre deputado, que propôz era vantagem livrar-se o paiz da pre ença dos
que fossem n1andados para a Costa d' Africa, é de inimigos, e dar tempo para a organisação das
certo inadmissivel, porque era sobre injusto, um forças; afim de futura resistencia á nova invasão.
procedimento indecorozo, obrigando-os a serem O Brasil é mais que parelha á Portugal para guerra
desgraçados e sacrificados á fome, desesperação, e defensiva.
1
á morte. ão desacreditemos, Sr. presidente, as
ão tem razão de temer, que elle torn e a expedirvistas sabias do governo deste Imperio: ostentemos lbe esse ou maior numero de tropas, qu e ora e
gen erosidade e humanidade; sejamos em tudo achão prizioneiras. Ainda mesmo as não temeria,
grandes ; form emos assim o caraéler da nação, se alias quizessem em novo juramento entrar no
dêmos a co nhecer aos nossos inimigos e á europa serviço brasileiro, ou, sendo desarmadas, entrarem
inteira a justiça de nossas acções, !'._ conhe_ça_ o n os trabalhos economicos do paiz (Apoiado, apoiado).
mundo por este e outros actos, que a naçao bras1le1ra • ão me r ejo por idéas do vulgo, sim por maximas
-é grande e generosa.
ife estado, que aprendi nos classicos da que hoje
O r. SILVA L1sBOA: - Sr. presidente: A honra a1guns reputãovelha litteratura da Grecia, e Roma,
brasileira está em penhada na presente discussão ; que formou os ocrates e Demostenes, os Catões e
por isso me levanto para. declarar, que me conformo llegulos, para exemplo da genui na virtude patri.ao parecer da commissão, que entendo ser fundado otica. Themistocles, dando um conselho em segredo
na opinião publica, e prudencia; e a impugnar a á Aristides sobre o methodo facil de de truir os
emenda, ou, o quer que é, do Sr. l\fontesuma, que inimigos, aquelle grande director do estado o não
propõe se remettão as tropas luzitanas prizioneiras communicou ao povo, dizendo - que o conselho
para os portos de Africa ou Ilhas de Cabo-Verde, e era util, mas não honesto. -Tito Livio louvou a
não para ortugal, pelas razões, de que a politica Romulo, fundador de tão grande Impel'io, porque
dicra· des:truir as forças de inimigo, e porque as ostentara o verdadeiro liberalismo politico de
noticias proximas poem em duvida, se essas tropas encorporar os vencidos com os vencedores, faz endo
iráõ reforçar, ou o partido de El -Hei de Portugal, que no mesmo dia Roma visse inimigos, e cidaou o partido dos ConstiLucionaes; e finalmente dãos.
p orque, qualquer que seja o partido vencedor, o
Toco esta especie delicada, porque o .Sr. l\Iontegoverno portuguez ha de sempre querer dominar, e suma disse com emphase, e reticencia, que bem se
sãllia a razão porque não convinha a demora das
monopolizar o Brasil: como fez á 3 seculos.
Sinto dizer, tal opinião me parece a cousa mais tropas lusitanas no Brasil. ' isto allude el\e ã rumores
iniqua, deshumana, atroz, e impolitica; muito do vulgo; mas não pode caber no espírito desta
mais por constar officialmente haver nas tropas assembléa, que no generoso animo de S. l\L o
prizioneiras mais de cem mulheres· ê crianças. O Imperador, entrassem a esse respeito princifios
governo de Pernambuco obrou bem em esperar as simstros. Sim convém expedir para Portuga as
ordens do governo imperial; e este obrou com tropas prizioneiras lusitanas, por dever ser este o
sabedoria remettendo a decisão á esta augusta nosso direito publico; e porque já assim o ordenou
assembléa, manifestando o seu constante dezejo de o Imperador, e se executou nesta côrte, e em Per~
harmonia com os representantes da nação. _No nambuco. Convém que o Imperio nascente ostente a
JJiario do Governo se transcreveu o oflicio do magnanimidade do 1mperio romano, que era _
"Lord- Cochrane ao dito governo, recommendando debellar os soberbos, e perdoar aos submissos. É
fratamenlo de humanidade ás tropas que fez prizio- cousa horrorosa, que se opine remetter as tropas
e.nzíoneiras para a Africa.
neiras.
Esta recommendacão convém ser executada com
Isto excita a horrida lembrança da sentença da
primor, bem que nãÔ era necessaria, visto o magna- relação da Bahia, que, não achando em alguns réos
1 nimo caracter do nosso Imperador, e do povo a prova jurídica do conjurados na rebellião dl'
brasileiro. Como pois se pode ouvir com serenidade e~cura gente no fim do seculo passado, todavia os
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condemnou a serem lançados nas praias barbaras da
Africa, onde alguns dos réos forão empalados J?elos
caíres . Ainda que os prizioneiros lusitanos tivessem praticado cruezas na injusta guerra, que nos
flzerão na Bahia, corntudo a humanidade brasileira
não pod e sustentar a phantasia de os ver acabar em
desesperação, á fome, e miseria em paizes inhospitues, como já disse.
ão posso ouvir neste augusto congresso palavras
de cobardia, como se os habitantes do Brasil estremecessem de mil e quinhentos soldados de Portugal,
como se estes constituíssem um exercito de Hercules,
e Gigantes, ou se apresentassem qual a Phalange
1\facedo nia dos Argyraspidas que se figuravão immortaes. Só atLendemos á sensibilidade das nossas
mulheres, que não podem sem indignação ver as
ca taduras dos verdugos do Brasil. Nestas mesmas
não falta coragem varonil: na Bahia houve mais de
uma heroín a semelhante á Joanna d' Arco: é notorio que no Ilecoucãvo-;- ionumeraveis mulheres
ardi ão em patriotismo, fazendo e embalando cartuxos
de polvora, concorrendo com o seu contingente
para o feliz exi Lo da guerra . Os soldados lusitanos
(a que m não conte to o valor) entrincheirados até
os dentes, nun ca se animarão senão em medrosas
sõ@Cla de pequenas distancias sahir das 1inl1as da
circuovallação: portanto não tememos a nenhuns
sejão mil e quinhentos, ou cento e cincoenta mil
Poaemos dizer- venha todo o Portugal; basta o
no, o pão-ferro para dezancar, e desqueixar os
invasores (A poiado, apoiado). O nosso grande ponto
é sust ntar o muro de bronze, a muralha da China,
que assegura a nos~ a Independencia de Portugal.
O autor da natureza fez chegar a grande época da
separação , pelas multiplicadas injustiças da .metropole : os seus governos !!,OS têm ofTendido alem dos
limites do perdão ; só espíritos vis se podem submetler ao despotismo metropolitano (Apoiado, apo iado) renunciando á defeza que nos deu a mesma
natureza, fazendo o Brasil de uma peça inteiriça,
circumvallado do Atlantico, tendo por sentinella os
mai<ire giga ntes d'agoa, ou rios do mundo, o Amazonas e o Prata.
Bem podemos dizer - opposuit natnra. -Deixemos Sr . o ystema de irritação: os am ericanos do
norte, depois do reconbecimento da sua fndependencia receberão os inglezes, seu encarniçados
inimigo , e até os preferirão no commercio contra
as apparencias de que, por gratidão, favor ecerião
aos frao cezes . Emfim permitla-me esta augusta
assembléa recordar aqui o conselho do grande e
humano político da europa, o presidente de ~I~ntes
quieu, o nosso commnm mestre, que bem diz no
seu espírito das leis - Quando em um estado ha
muitas causas de odio, a religião deve dar muitos
meios de reconciliação - Esta he a minha opinião,
e, como disse no principio, voto pelo parecer da
illustre commissão.
O Sn. CARNEIRO DA Cu 'HA : -Eu creio estar já
fóra de duvida que a assembléa reconhece a necessidade de ahir deste Imperio a tropa portugueza
prizioneira, resta portanto seber o lugar para onde
se ha de enviar; e para decidir este ponto julgo
indispensavel seguir os "Q_rinci pios do direito das
gentes e o que dieta a humanidade e até a generosidade .
As razões que se t.êm allegado para não mandar
estas tropas para Portugal, e que são tiradas das
circumstancias oro que se acha actualmente aquelle
reino dividido em partidos, não me parecem desti-
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tuida? de fundan;iento, e tanto que sem ellas eu
votaria ~em hesitar pelo parecer da commíssão ;
mas á vista do que póde rezuHar se as mandarmos
para lá, inclino-me para a opinião do Sr. Muniz
Tavares, porque me parece arrasoada sem se faltar
á humanidade, O S!· Lisboa que tão compadecido /
ª-ª mostr~ ~es le s !us1tai;ios que derramãrão o sangue '
!los bras1leuos nao sei como se compadeceu tão
pouco de um prezo em cujo favor se fali ou nesta assem biéa por estar recluzo muitos mezes sem culpa
formada; todavia nada disse em seu favor, e tudo
guardou para defeza dos que commetterão horríveis
attentados, profanando conventos, profütuindo virgens, e P!aticando quanto lembrou ao seu furor e
depravaçao.
Eu bem sei que alies hoje não são já esses inimigos
po~erozos, e sou de parecer que se obre a seu respeito com generosidade ; mas devemos conciliar esta
com o que exige~ as circumstancias jã p,0nderadas
por alguns dos illustres preopinantes. E por isso
que voto qu e vão para as ilhas de Cabo-Verde ou
para outras, e não para Portugal até pelo risco de
podermos, indo para aquelle reino, sacrificar os
vazos e a gente.
O Sn . HENRIQUES DE REzENDE: - Se esse lance
de generosidade podasse ter lugar sem comprometer
a nC!ssa propria segurança, eu de bom grado conviria
que elles fo ssem espalhados pelas províncias afim
de promover a populacão : mas está de um lado a
geo~rosidade do outro'a nossa segurança, que sem
duv:1da deve ~era preferenci_a. De".e-se portanto fazer
sahir do Bras!l essa tropa pr1~ionena. Mas de nenhum
m?do posso convir na opinião de alguns Srs., que
seJ~O mandados par.a ?S ~ortos d' Africa, porque isso
sena summamente lDJUrIOZO ao caracter, e honra
brasileira; e uma infraccão do direito das gentes.
Dizem que mandando-os para Portugal, elles se
poderião bandear com o Rei contra os constitucionaes,
CUJa boa fort~na.tanto dezejamos, ou se bandearião
com os coosfituc1onaes contra o Rei; e então um
dos dous partidos necessariamente se queixaria de
nós. Mas que temos nós com o qne succede lá em
Portugal ?
ão queremos no Brasil gente tão perigosa, havemos de mandai-os, ou para Portugal, ou para
Angola, como querem outros senhores ; no primeiro
caso queixa-se um dos partidos, no segundo comprometLe-se a honra brazileira.
_N esta colisão devemos salvar ª. nossa reputação.
Nao nos devemos por esse modo rngerir em os negocios de uma nação estranha; vão-se embora esses
soldados;. mandemol-os para Portugal, deixemol-os .
na _sua hber_dade e independencia; se quizerem
~nu-se ao ~e1 que se unão, se se quizerem nnir aos
hberaes muito embora, nós nada temos com isto.
Agora se quiZermos ajudãr os- constitucionaes,
cujos principias são analogos aos nossos, e fazer a ·
guerra a um rei que tem o arrojo de se intitular '
nosso senhor, e que teve a ousadia de <Jl!.erer solapar a fidelidade da minha província, pa't'a separai-a
d,!l communhão brasilica, (e então-para que? Pa.ra
sujeitar-se a um poder absoluto, e para ministrar
bestas que puxem o carro do rei de Portugal) então
faça-se pelo Brasil uma subscripção, e eu concorro
com metade da minha diaria por um mez. Mas as
tropas jã para Portugal, e voto pelo parecer com o
additamento do Sr. Duarte Silva.
o Sn. ·
BAnnos·:_:._·s~. ii.residerite, trata-se
de tomar uma das medidas :.ou deixar entre nós
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aquella tropa, ao que todos se.oppoem, ou envial-a.
Suscita-se a duvida se convira fazel-o ~gora por
se achar Portugal dividido em dous partidos, e eu
digo que por essa me_sma raz~o U:es é melhor s.erem
enviados. Ou elles sao constituc10naes ou r~ah~tas,
de qualquer modo lá se podem declarar; e nao q;uerendo abraçar o partido constitucional, por isso
mesmo que é liberal .e~te I_>artido, o que. lh~s póde
succeder é ficar lá pr1S1oneiros dos const1tuc1onaes;
e antes o sejão então em seu paiz do que el? terra
estranha· e se não são constitucionaes, entao com
mais forte razão não devem viver entre nós.
Demais, d_espotic_o tem sido o rei para comnosco,
e des oticas têm sido para comnosco 1g?a~m ~nte as
ambos são nossos 1Illm1gos, e
Côr es de Portuaal;
0
pQLtanto não se poderá dizer que favorecemos um
partido.
Agora responderei ao illustre deputado o r.
Silva Lisboa qu e se lembrou de avançar a proposição de que lhe parecia est~ medida fil!rn do medo
que tínhamos de 1,500 lusitanos: muito mal me
parece, Sr. presidente, que o illustre deputado soltasse aqui expressões de semelhante natureza: o
medo é palavra que já não apparece nos .nossos
díccionarios; nem P ernambuco , nem a Bahia, que
tantas vezes têm dado decididas provas do seu
vãlor contra seus inimigos, podem ou devem recaiar 1 500 homens ; fossem elles 10,000, fo sem
l ÕO ooo' o valor innegavel dos nossos guerreiros,
s~c~dado pela justiça da n?ssa ~a usa, !hes faria
sentir como por vezes o tem feito, quao pouco
susto lhes causava maior que fosse o numero de seus
inimioos
· nem sombras de medo entrou no pare0
cer da co:Omissão; antes ella obrando um verdadeiro
acto de oenerosidade procurou por este meio desmentir a falsa idéa que os lusitanos quizerão dar do
nosso caracter.
Os lusitanos, Sr. presidente, disserão á fa ce de
todo o universo que nós eramos hordas de barbaros
e estupidos, e é á face de todo o mundo que a
commissão com este procedimento os pretende desmentir apresentando-lhe o nosso verdadeiro caracter :' conhecão, pois, todas as nações a falsidade
de nossos inimigos, e saibão 9ue o~ brasil~i~·~s são
uma nação livre, generosa, mtrep1da e c1vilisada .
O SR. RODRIGUES DE CARVALHO :- Trata-se de dar
destino ás tropas portuguezas prisioneiras, e ouço
dizer que não se devem mandar para Portugal:
1°, porque podem voltar para o Brasil; 2°, porque
as despezas do seu transporte para aquelle remo
são maiore
oncluindo-se d'aqui que devem ir
para Angola ou Cabo Verde, onde se não verifica
nenhum daquelles dous inconvenientes.
Eu quizera que Lambem se ponderasse que os
I!_Ovos de Angol~ se têm m~strado inclinados à
unir- se ao Brasil, e que sena pagar-lhes mal o
mandar-lhes pará lá esta expedição que vai peiorar
as suas circumstancias ; e que se reparasse que a
despeza deve ser maior para 'a costa .d' Africa, pela
circumstanciç de se pagar a torna viagem , o que
não succede para Portugal ; accrescendo demais
que ainda que fossem maiores as do transporte para
Portugal, devia preferir-se um gasto de que ha de
haver indemnisacão ao de que não póde haver n enhuma. Quanto áo receio de que voltem a fazer-nos
1 guerra, se nos queremos livrar com mais razão
delle, seria melhor mandai-os para Bengala ou
Macáo ....•.......... . .............. .. . .. .. . ..
Emfim nada me parece mais judicioso do que o
parecer da commissão, ao qual entendo que não ha
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precisão de ajuntar o addilamento do Sr . Duarte
Silva, porque esta clausula é em r egra geral das que
sempre se impoem em taes circumstancias.
O SR. VEnG UEIRO :- O illustre preopinante preveniu-me apontando o qu e ha de impolitico na
emenda do Sr. Montesuma.
Allegou-se como razão para não mandar esta
tropa para Portugal o estar aquell e reino dividido
em partidos, e não se attende a qu e mandando-a
para An9ola vamos prejudicar o partido que nos é
favorave1.
Se alguns portos ha, dos pertencentes á monarchia portu~uez<t, que fação conta ao Brasil, ão os
da costa d Africa, pelo commercio · da escravatura
@~uanlo durar, pois não póde acabar já; e, portanto, mandar esta gente para lá é o mesmo que
obrar contra os nossos ·nteresses .
Teme- se qu e ella fique entre nós, teme-se que
vá para Portugal, e não se teme qu e indo para a
costa d'Africa nos prive da união de quem tem
mostrado querer ligar-se ao Brasil l
Tambem tenho ouvido faltar em humanidade ;
mas eu creio que nós estamos aqui para fazer o que
a justiça manda; não digo qu o s jamos deshumanos,
a justi ça não é incompaLivel com a humanidade,
mas não no levemos dema iadamente do sentimento de compaixão; esta pertence mais á Santa
Casa da Mi ericordia.
l\Iande- e, pois, sahir esta tropa para fóra do
Imperio, porque esta é certamente a vontade da
nacão, e fiqu e á disposição do governo o tran portal:a para onde julgar co nveniente; eu não receio a
sua volta, não é por ella que se ha de destruir o
nosso systema .
·
Quanto aos negocios de Portugal, sobre o quaes
póde ter influencia a chegada de la tropa, di go que
ao Brasil nada importão os negocios de Portugal;
se os portuguezes querem ser e cravo embora o
sejão, se preferem o · governo liberal e forcem- e
para o sustentar.
O systema americano nada tem de comruum com
o da Europa; este novo mundo não ó está separado do antigo pelo mar, mas pelos interesses.
O exemplo da Amarica Hespanhola offerecendo
soccorros á Hespanha contra a França é de facto
glorioso, é um nobre proced im ento, ma nós não
es tamos nas mesma circum tancia ; a differeuça
de situacão é bem manifesta .
A' vista, pois, do que e tem ex pendido julgo que
nada podemos fazer mais acertado do que seguir o
parecer da commissão.
O SR. D1As pediu a palavra e mandou para a
mesa a seguinte
« EME 'DA

« Proponho, por addição ao parecer da commissão, que se franqu eie aos prisioneiros o seguirem
para Portugal em navios e lrangeiros, e que os
officiaes superiores ou subalternos saquem letras
para serem pagas pelo governo portuguez, e o governo brasileiro garanta essas letras com a condição
de voltarem os prisioneiros sendo recambiadas as
letras. -O deputado, Custod·io Dias. n ão foi
apoiada.
O SR. MoNTESUMA: -Desde que ouvi ler o officio
do ministro da guerra sobre esta mataria entendi
que o negocio era de grande ponderação, e por isso
me admirei que a commissão (perdoem-me os seus
illustres membros) désse o seu parecer tanto a
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furta passo ; digo !! furta pass_o porque sah~rão
d'aqui para o fazer e logo entrarao com elle fe1t~;
se não estou illudido houve nisto alguma precipitação; não se pensou v que era preciso em. negocio de tanta monta; procedeu-se como se o ObJecto
fosse o dar alguma gratificação. Comtudo, diz-se
que é fundado em principies de humanidade, votae a favor delle, e aos que o não seguem dá-se a
ntender que tem coração de féra, que querem saciar ua raivosa vingança bebendo o sangue dos
prision eiros; pela minha parte sempre declaro que
não tem lugar no meu coração semelhantes sentimentos.
Se propuz a minha emenda foi para salvar a nossa
reputação de interpretações sinistr~s,_ que t.erão lugar seguindo-se o parecer da comm1ssao, pois mandando-se estas tropas para Portugal ha de suppôr-se
que as mandamos ~ara protegere.m algum . parti~o,
e desta su peita nao nos póde livrar a d1 scn sao .
Demais, es te negocio vBio do governo e o governo
tem laços ae parentesco com o de Portugal, e talvez
se presuma que .isto são co usa.s tratadas entre o ~a
binete da Boa vista e o de Lisboa; quanto a mim
estou certo que laes laços nada influem, mas póde
i to ervir de pretexto para assoalhar su peitas de
que se mandão já e ta tropa para auxilio de
partido.
O peior é vir tudo cahir na a sembléa, quando o
governo podia dar o destino que lhe pareces ·e a
esta tropas, como já tem feito em outras occasiõe.;
nem sei porque o não fez, nem com que fim ve10
consultar a as ' mbléa. Porém o n&gocio e tá em
deliberação e é preciso decidil-o, o que de ejo é
que a deci ão se faça com toda a circumspecção, e
olhando- o o negocio por todas as faces.
a minha emenda não fõr approvada adople- e
outra; e se a as emhléa assentar qu e ha outro lugar melhor que a co la d'Africa, eu conYirei, em
que vão para se. Comtanto que nti.o fiquem no
Bta il e quo não vão para Portuga l, votarei a
favor do que se propuzer. ( O lachigrapho declarou
que não pôde acompanhar mai o orador p la velocidade com qu fatiava. )
O n. LOPES GAMA:- e para dar o meu rnlo
sobre esta materia eu consultasse só a minha ra ão,
nenhuma duvida teria cm declarar que o melhor
partido a tomar seria o de espall.10r esta .gente ~m
justa proporção por todo o 13rasil, . ~e CUJa medida
seguramente nenhum mal nos prov1na; mas é necessario attender á opinião publica que nem o.ffre
bem a sua demora ; e nestes termos o melhor modo
de ahir de te embaraço é seguir o parecer da commissão, e mandar já os prisioneiros para Portugal.
A emenda do r. l\Iontesuma não Yem a er nada
menos que uma sentença de degredo para homens
que fizerão bem a sua obrigação.
Pareceu ao nobre deputado que devia tomar-,e
1
expediente por duas rasões: 18, porque podião es tas
tropas augmentar algum dos partidos em Portugal:
2a, porque podião voltar a fazer-nos guerra.
Quanto á ln, respondo: a nação po rtugueza é
hoje tão estrangeira par~ nós como a Ingl c z~;
01'ã supponhamos que havia agora uma revoluçao
em Inglaterra, e que succedia tambem chegarem
aqui alguma embarcações com tropa daquella nação, impediriamos nós que ella fo se para Inglaterra para que não augmenta5se algum dos partidos? Creio que ninguem dirá que isto se pudesse
fazer ; pois o mesmo digo da tropa portugueza cuja
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influencia nos negocios de Porlugal nos deve ser
indifferente
Quanto á 2a, isto é, ao receio de nos poderem vir
fazer guerra, digo que tambem não merece attenção ; estou bem persuadido que se Portugal se determinar a fazer-nos guerra não deixa de pôr em
execução o projecto. por não ter lá esta gente;
1,500 homens de mais ou de menos não influem
para que uma nação se decida a fazer ou não a
guerra á outra . Emfim, taes rasões não podem destruir o parecer da commissão; nem convém demoras
na decisão porque a tropa não deve estar encarcerada a bordo das embarcacões com mulheres e
crianças ~ fazendo uma desp.eza muito consideravel; por isso voto _pelo parecer para que se ponha
em execução .
O SR. SouzA l\IEuo :- Levanto-me para fallar
ne ta materia, não porque a questão dependa dos
meus argumentos, depois do que se tem dito pelos
illustres preopinantes, que tão dignamente têm
faltado ; mas levanto-me, porque o caso sugeito
toca muito de perto ao procedimento anterior, e
actual de meus constituintes e do Brasil em geral;
entretanto não me farão peso algum as dttas reflexões que agora fez no seu discurso o Sr. l\Iontesuma, a saber, sobre a pressa com que a corumis&ão
deu o seu parecer neste negocio de tanta conside ração, entrando para o gabinete e sahindo logo
com elle prompto; e obre a remessa do mesmo
negocio á a.sembl éa pelo governo, quando debaixo
das attribuiçõe de te estava o decidir a questão e
ex pedir as convenientes ordens, segundo as leis
ex istente ; o que tudo faz com que elle nobre preopinante cham e a attencão da assembléa, com o
para descobrir delicadeza· nestes dous actos .
E' com effeito certo que nenhum peso me fazem
e las duas reflexões; emquanto á primeira porque a
commis ão procedeu com tanta brevidade em conseq u e nc~a da especial. deliberação da a~sembléa, a
qual á vista do negocio e de ua natureza, determinou que a commis ão dé se o seu parecer com urgencia, e que immediatamente se retiras e a e.se
trabalho, como succedeu; e tanto as im, que hontem mesmo, apenas appareceu o parecer, se começou a discutir com urgen cia, e sendo adiado pela
hora, se deu na ordem do dia para hoje: emquan to
á segunda reflexão, é bastantemente evidente,
que essas tropa apresada nào esti\o nas circumstancias de serem tratada pelo direito das gentes e
da guerra na consideração de prisioneiras; porque
o actual estado político do Brazil não póde soffrer
essa marcha, ou es a retenção; portanto se o governo
tinha á ultrapassar o termos ordinarios e estabelecido , por accommodar o negocio ás circum tan cias e mesmo s tinha á fazer com is, o despezas
extraordinarias, nada era mais natural do que remetter a questão á as em bl éa e com fsso cingiu-se
com muita pureza ao estado actual das cousas.
Entro pois na questão principal.
Eu vi que nas Alagoa o povo heroicamente depoz a tropa lusitana o outros funccionarios portu guezes e os fizerão embarcar para Portugal; e em
que tempo ? Quando Portugal se achava no calor
da sua maior indignação para empecer a separacâo
e independencia do Brazi l; vi lambem que em Pernambuco se praticou denodadamente o mesmo e
no mesmo tempo; vi que na Parahyba e outras
províncias do norte se decidirão da mesma maneira ,
sendo sempre concordes em remetter para Portugal
aq_uellas tropas lusitanas expellidas.
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Vimos todo que quando n Rio de Jan eiro os' vincia se reuni se; e o europeus não scarmentabatalhões lusitanos commandados pelo general Jor- dos do muito que têm padecido, começárão a reg_e d'Avilêz forão obrigados a embarcar, forão cn- mexer-se, de sorte que foi preci o que se apresen1·iados em direitura para o porto de Lisboa; e em ~asso o reprehensivel batalhão ligeiro· ma cmflm
que tempo, senhores? No mesmo tempo cm quo foi preciso.
'
Portu_gal Jlreparava expediçõe contra o Brazil e
Alóm di soo l~rd Co hrane manda para alli 1200
carecia de forças para engrossai-as.
s9ldados pnsioneiros e todo armad os e municiados,
Se_o Brazil pois nos tempos mais arriscados mos- r commendando ao governador que o fizesse d strou ao mundo que não temia as forças de Portu- embarcar porque precisava dos vasos. Eis aqui o
gal, restituindo-lh'as e sendo generoso com astro - povo gritando -traição do lord traicão do lord.
pas que expellia como inimigos, agora que tem
r. presidente, a província d~ l'er:nambuco tem
con~pletado o eu triumj:lhO deven~os er coher~ntes sofTrido. muito: mandem-se o · pri ion oiros para
e nao nos de1emos desltsar do br10 e genero idade onde qmzer m, meno para a minha prorincia: debrazileira,_ embora ~ossão regressar ~ontra nós e-sa claro em nome della que lá não os querem.
tropas, pois que serao vivamente batidas, como t m
J 1
ll
d" , ·d
.
d
sido todas.
11 gou-~e a ma1 rscu.1 ~ a ma_teria_ e propon o
0
Além disto, r. presidente, é necessario refiectir
r. pre id~ute o .P~recer a votaçao foi approvado,
que sendo enriadas estas tropas para diversos por- ficando por is o reJei ladas a emendas.
Propoz depois o additamonlo do r. Duarte ilva.
tos d~ Airica se póde dar azo em política a que di,
recta ou indirectamente se diga que as im forão -Foi approvado.
remettidos á degredo os soldado lu itanos que foO
,
e A
l
.
. n. Ei;.~rAnJO o T.\ ?UIAR ~u os . egumlo
rão nossos prisioneiro de guerra e que como Laes
não aozarão do direi lo privativo· o que não é muito officios do mmislro dos negocio do 1mpeno:
honr~so ao grande caracter bra7:ileiro, que eu devo
« JHm. e. Exm. Sr.-I~avendo a junta do comdefender. Portanto levantei-me para !aliar nesta i;nercio, agncultura, fabncas o navegação dirigido
ma teria por ser coherente com o procedimento de a augusta presença de S. M._ o 1mperador, .como lho
meus constituintes e do Brazil; e approvando o pa- foi determmado. por p~rtana. da secretaria de e recer da commissão voto que a rem essa das tropas tado dos n_egoc1os do r~peno, de 19 do correntr
lusitanas seja quanto antes e para Portugal, como mez, em v1rtu~e do offic10 de V: Ex. de 1 dilo, a
c_ou ulta re~~lVIda s~bre o re_q ue~·1m euto de D. ll onestá no dito parecer.
0 Sn. HEi'iRIQ UES DE REZHDE:-Ouvi dizer que nquet~ Emilr~ ~oreira de Figue1red_o e D. lan o~la
se tinha censurado o ter a minha proYincia expel- Adelaide l\Io~e1Ia, fil~a _do fallec1do cous~!he1ro
lido os batalhões de Portugal?
l\la?oel Ioraira de Fi.,uell'edo, em que pediao os
Pois saibão todos que ella está decidida a expul- mews ordenado_s, com que fora ~po entado seu pai,
saro batalhão n. l, n. 2, até n. 1500 e quanto lá em~ remuneraçao de seu serv1ç~ : de ord~m d
forem, agaste-se quem se agastar.
· ll. 0 Imperador remetlo á V. hx. a menc10nada
Tornando ao objecto, digo que para nos dosem - consul_ta, para que _se~do pre C!ll .n_a augu la a. baraçarmos desses inimigos não devemo lança-los semble~. g ral consl1tum_te leg1 lat11 a do lm~e no
sobra os outros.
do Drazil, pos a e.sta dehberar obre aquelle obJect
Talvez que os habitantes de Angola se queirão 0 que fõr conveniente. .
.
.
unir a ?ós e ainda não , tenhão podi~o por causa
'.' Dou guarde ªV. Ex.-Palacio do 1~10 do J~
do partido europeu que la ha: como pois havemos- nei:o, _em 29 de Agosto de l~·-:--Jose Joaquim
fües mandar mais inimigos?
Ca71 ~ei:o de Campos.- r: Josc 1:licar,do da Ços_ta
Isto seria tyrania.
Agui~r de Andrada.»-For remetl1do a commts ao
Copsta mesmo que elles se querem unir ao Brazil de fazenda.
e é do nosso interes~e; porque qualquer qu e seja a
« ~llm. e .Exm. Sr.-Havendo a junta do comresolução que o Brazil tome sobre o commercio de merc10, agncullura, fabrica e navegação dirigido
escravatura, isso não se fará agora e mesmo é pre- á augu La presença de S. M. o Imperador como
ciso que se faça com economia. Portanto para lá lhe foi determinado por portaria da secretari~ de esnão os devemos mandar.
tado dos negocios do imperio, de 19 do corrente
Agora se querem que sejão _espalhados por todas mez, as consultas originaes a que se tem procedido
as províncias, bem sei que elles não podem fazer sobre os requerimentos de João Goncalves Duarte
' muito mal: mas eu não sei qual é a opinião dellas: Pereira e outros commercianles destã praça crequanto á minha província, desde já digo que para dores do fallecido José Teixeira l\l ello, com as' datas
lá nenhum: dou a razão. Sr. presidente, ha annos de 21 ~e Julho de l~l, 3 de Agosto de 1822, }o de
que aque!la , província so!Jre trabalhos com esta Fevereiro e 6 de l\Ia10 do corrente anno; e por cujas
gente: pozerão-n'os fóra e os remetterão para Por- resoluções Corão indefe_rido os supplicantes, negantugal; de 1á tornarão a vir para a Bahia e derra- de-se-lhes a prorogaçao que pedirão na adminismarão o sangue brazi\eiro: já ara o flmfugirão e o tração dos bens daquelle follecido a beneficio do
mais. é que alguns aqui estãoempregados.
seu embolso: de ord em de S. M. o Imperador reAlguns escriptores têm tido o desac·cordo de pu- metto á V. Ex. as mencionadas consultas; para que
blicar que o Imperador deu com a constituição de se~do prese.ntes. na augusta asse.mbléa geral constiPortugal por terra: outros escrevem que por Ingla- tmn~e e leg1slat1va deste Impeno, possa esta deliterra se mando u dar cento e tantos mil cruzados ou berar sobre aquelle objecto o que fõr conveniente.
cento e tantos contos para o conde de Amarante:
« Deus guarde a V. Ex.-Paço, om 29 de Agosto
são falsidades e calumnias; mas o certo é que andão de 1823.-José Joa.quim Carnefro de Campos .......
escriptas e um povo desconfiado pega em tudo.
Sr. José Ricardo da .costa Aguiar de Andrada.»Demais chegou á Pernambuco noticia que tinha Foi remettido á com missão de legislação. •
ido abaixo a constiluicão de Portugiil: chega a pro« I.llm . e .Exm . Sr.-H~vondo a junta do comclamação e portaria d'El-Rei mandando que a pro- merc10, agncullura, fabricas e navegação dirigido
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á augusta presença de S. M: o Imperador,_como lhe
foi determinado por portana da secretana de estado dos negocios do imperio, de 30 de Julho proximo passado, em virtude do officio de V. Ex. de
26 dilo, as copias das consultas a que se tem procedido e que alli existião sobre materia de registros,
com a datas de 22 de Março e 29 de Julho de 1817,
visto terem baixado as consu!Las originaes, sem
serem resolvidas com o destino de se proceder á
nova consulta e formar-se um plano geral sobre
aqu clle ob jecto: de ordem de S. l\f. o Imperador
rometto á V. Ex . as mencionadas copias para que
sendo presenLes á assembléa geral constituinte e
Jegislaliva de te imperio, possa esta deliberar o que
lhe parecer justo.
<< Deus guarde á V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro, em 29 de Agosto de 1823.-José Joaquim
Carneiro de Campos.-Sr. José 11.icardo da Costa
Agniar de Andrada .»-Foi remettido á commissão
de fazenda.
« Jllm. e Exm. Sr.-Havendo a junta do comm reio, agricultura, fabrica e navegação dirigido
á augu ta presença de S.1\1: o Imperador,_ como lhe
foi determinado por portana da secretaria de estado dos negocios do imperio, de 12 do corrente
mez, em virtude do oflicio de V. Ex. de 6 diLQ., duas
consulta já resolvida á que se mandou proceder
e que s a ·havão naquelle tribunal sobre colonisa_ção, civilisação e catechisação do indígenas do
Brazil, com as dalas de 8 de Agosto de 1812 e 19
de Outubro de 1819: de ordem de . l\L o Imperador
rcmetto á V. Ex. as mencionadas consultas para
qu e, sendo presentes na augusta assembléa geral
constituinte e legislatirn deste imperio, possa esta
d 1iberar sobre aquelle objecto o que lhe parecer
conveniente .
« Deus guarde á V. Ex. -Palacio do Rio de Janeiro, em 29 de Ago to de 1823.-José Joaquim
Carneiro de Campos.- r. Jo é 11.icardo da Costa
Aguiar de Andrada.»-.Foi_re m e tü~o ~ commi são
de colonisação e catech1saçao dos rnd1os.
« lllm. e Exm. r.-De ordem de S. 1\1. o Imperador remetto á V. Ex. para ser pre ente na au gu La ass mbléa geral constiluinte e legislatirn
de te imperio as dua consultas inclu as da junta
do commercio, ~IIricultura, fabricas e navegação,
com a datas de ~ e 26 do corrente mez, nas quaes
em cumprimento das ordens que lhe forão expedidns pela secretaria d•l estado dos nego~ios do imporio, por portaria de 31 de Julho proximo passado
a mesma junta dá a neces aria informação sobre
o estado actual dos estudos da aula do commercio,
e tabelecida nºesta côrte.
« Deu guarde á V. Ex.-Palacio do 11.io de Janeiro, em 29 de Agosto de 1823.-José Joaquim
Carneiro de Canipos. -Sr. José Ricardo da Costa
Aguiar de Andrada .»-Foi remettido á commissão
de instrucção publica.
« lllm. e Exm. r.- Havendo . l\[ o Imperador, por omcio do çoverno provisorio do Ce?rá
e do juiz de f6ra da villa da P arn~by!Ja, rec~b1do
a rausta noticia do e achar a prov1ncia do P1auhy
inteiramente li ne da oppressão de seus inimigos,
os quaes pelo denodado esforço daq uelles fi eis habitantes e pela generosa cooperação dos da provincia
do Ceará forão combatidos e de todo frustradas as
suas perrnrsa ten_tativ?s, ficando p~r tão glo~iosas
acções firmada allt a md e penden~ia o _reumda a
mesma província á integridade do impeno; e cons-

tando igualmente á S. M. Imperial que muitas povoações centraes da pro ví ncia 40 Maranhão abraçárão já o systema da independencia por occasião
da entrada das tropas do Ceará e Piauhy nos pontos
C@e guarnecião; sendo de esperar que brevemente
se declare e triumphe o entbusiasmo patriotico por
toda a provincia: o mesmo augusto Senhor congratulando-se por tão satisfactorias noticias me ordena
que assim o participe á V. Ex. , para que, levando- as ao conhecimento da augusta assembléa geral
constituinte e legislativa do lmperio do Brazil, lhe
seja constante a actividade com que se acha felizmente progredindo a causa nacional .
e< Deus guarde á V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro, em 30 de Agosto de 18".23.-José Joaquim
Carneiro de Campos.-Sr. Jo~é Ricardo da Costa
Aguiar de Andrada.>>
O SR. loN:rESUAIA :- Eu não sei se sou perluxo
no que vou a dizer, mas parece-me que esta augusta
assembléa não decahia nada da sua dignidade em
officiar pelo seu secretario ao ministro de estado,
como em resposta á este officio, co~n.i~ratulando -se
com o governo por tão boa noticia . l'iào vejo nisfo
inconveniente e por isso o proponho á consideracão
da assembléa.
•
O SR . CosrA AGUIAR :- ão me opponho a que
se faça; mas devo dizer que a pratica é receberem-se
taes noticias com muito especial agrado; quando ha
motirn para congratulação da assembléa com o go verno dirige-se uma deputação á S. l\Iagestade, porque é esta a fórma dignajde expre sar seus sentimentos.
O SR . l\loNTES MA :-Creio que não póde haver
estylo para noticias desta natureza, porque a sua
participação é extraordinaria e o estylo fórma-se
da repetição de acto . Portanto o que se diz não
vem para o caso que é muito particular; lembrei-me
de se expedir officio por Sir mais simp1es sem o apparato de uma deputação .
Docidio- e que ficava a as embléa int eirada, e
que recebia a noticia com mui to especial agrado.
Chegada a hora da leitura dos pareceres leu o
Sr. Ribeiro de Rezende, por parte da commis ão de
poderes, o seguinte.
« PARE!:ER
« Tendo a commissão dos poderes de dar de norn
o seu parecer sobre a instante supplica que dirige á
augusta assembléa o Sr. Joaquim Alves de Oliveira
deputado nomeado pela província de Goyaz para ser
isento de vir tomar assento neste recinto pelas moJestias que padece, e que na falta de professores,
dous peritos juramentados declarão em um auto
de exame ser o mal de engasgar-se quando come,
um encalhe, e um enfarte no figado, uma t:impigem
gallica por toda a região do umbigo. e rins, com
elfosão de materias, e uma grande resicação, cuj_as
molestias e ímpedinrento physicos c01i1prova tambem por meio de uma justificação, e dua attestações do governador do bispado, e do reverendo
vigario da freguezia da Meia Ponte: E' de parecer
que lhe seja concedida a escusa, que pede, e que
seja chamado o imm'3diato em votos o Sr. Antonio
José Teixeira de Carvalho, expedindo-se as necessarias participações. Paço da assembléa, 29 de Agosto.
de 1823.- Estevão llibeiro de Jlezende.-Manoel
Jacintho Nogi~eira da Gama. »-Foi approvado.
O SR. CARVALHO E MELLO leu tambem, por parte
da commissão da redacção das leis, o projecto já
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« Carta de lei de 5 de Julho do mesmo anno extinredigido para a revogação do dec_ret? que creou o
guindo todas as taxas, e condemnações provenientes
conselho dos procnradores de provmcia.
dellas .
<C DECRETO
cc Dita de 14 do dito mez e anno declarando o decc A assembléa geral constituinte e legislativa do creto de 17 de Maio, que extinguio os juizos de commissões.
Imperio do Brazil decreta :
« Dita de 23 de Agosto do dito anno para se districc Art. 1,° Fica revogado o decreto de 16 de Fe- buírem por duas secretaria os negocios, que corvereiro de 1822 que creou o conselho de procura- rião pela secretaria dos negocios do reino.
dores de provincia.,
.
cc Dita de 21 de Outubro do dito anno para que os
cc Art. 2.º Os cidadãos, que d1gnan~ ente desem- secretarios de estado vencão o ordenado de
penharão esta commissão, levão coms1go as graças 4:8008000.
•
.
da nacão e seus servi cos ficão registrados na me« Dita de 12 de Novembro do mesmo anno extmmoria ·da' patria agradêcida.
. .
_
. guindo todas as devassas geraes, que a lei incumbe
cc Art. 3. 0 Procuradores das provmc1as, sao um- a certos julgadores .
camente os seus respectivos deputados em o numero
« Dita de 19 do mesmo mez e a nno, mandando
que a constituicão determinar.
executar o decreto das cõrtes que restitue a.osclerigos
0
« Art. 4. EÍnquanto a constituição não de~ret~r e regulares secularisados aquelles direitos ci vicos
a existencia de um conselho do Imperador, sao tao que são compativeis com o seu es tado.
.
sómente conselheiros de estado os ministros~ se« Dila de 28 de Dezembro do mesmo anno adm1tcretarios de estado, os quaes serão re ponsave1s na tindo nas alfandegas as fazendas da A ia manufafórma das leis. Paço da assembléa, 29 de Agos~o cturadas com cõres, sejão tecidas, pintadas, ou esde 1823.-Lui;;- José de Carvalho e .Mello.-Joao tampadas, em dependen cia de virem despachadas
Severiano .Maciel da Costa. - Miguel Calmon pelas 'alfandegas de Gõa, Dio, e Damão, ou de
àu Pin e Alrneida.- Frcincisco Carneiro de Campos quaesquer outros portos, além do Cabo da Boa Es-José da Silva Lisboa. »
perança.
Feita a leitura perguntou o Sr. presidente:
«Dita de 19 de Dezembro do dito anno mandando
1. 0 Se estava conforme ao vencido .-Decidio-se executar o decreto das Cõrtes que determina que os
que sim.
. juize que assignarem por vencidos os accordàos
2 . 0 Se a assembléa sanccionava o decreto.-Dec1- possão declarar es. a circumstancia. Paço da assembléa, 30 de Agosto de 1823.-Luiz Jose-Carvalho e
dio-se que sim.
O mesmo Sr. deputado leu igualmente, por parte ilfello.- Francisco Carneiro de Campos.-.Jllanoet
da commissão especial, a tabella das leis, que de- Caetano de Almeida e Albuquerque. »
Decidio-se que e imprimi se para ser examinada
vem ter execucão no Brazil, na conformidade do
projecto de decreto de 2'7 de .Agosto apresentado na pelos Srs. deputados.
sessão de 28.
Leu-se depois, por parle da commi são de legi lacão, outro projecto lambem já reJigido, e conce<C TA1lELLA
bido nos termos seguintes
" Decreto de 12 de Março de 1821 extinguindo
todos os ordenados, pensões, gratificações, propinas
«DECRETO
e outras quaesquer despezas, que não se acharem
estabelecidas por lei, ou decreto.
cc A assembléa geral constituinte elegi !ativa do
«Dito de 25 do mesmo mez e anno determinando Brazil decreta o seguinte:
que aos credores do thezouro publico se admittão
« ArL. 1. 0 Os deputados á assembléa constiluiuto
encontro a respeito de seus debitos.
não poderáõ exercer qualquer outro emprego ducc Dito de 10 do dito mez e anuo declarando os ba- rante o tempo da sua dep utação.
.
' chareis formados em leis ou em canones habilitados
« Art. 2. 0 Não poderáõ outrosim pedir, ou
/ para os lugares de magistratura, sem dependencia acceila r graças, e empregos alguns, para si, ou para
de leitura.
outra qualquer pessoa.
• cc Dito de 11 de Maio do mesmo anuo fixando a dee< Art. 3. 0 Poderáõ porém acceitar aquelles emterminação vaga do alvará de '7 de Janeiro de 1750; pregos, que lhes compefüem por lei na sua r ~e
relativamente ãs roupas , e camas , e outras cousas ctiva carreira; e neste caso, ou no de terem sido
que se dão aos m.i~istros, ~ .titul~ de aposentado- promovidos antes da deputação, ainda que não teria indo em correicao ou diligencia.
nhão tomado pos e, não serão prejudicados na sua
;<Dito de 1'7 do mesmo mez e anno extinguindo antiguidade .
os juízos de commissões .
·
« Art. 4 .0 Exceptuão-se do art. 1° os actuaes
« Dito daemesma data abQ!indo o estylo das ten - ministros e secretarios de Estado, o intendeu te gecões em latim.
ral da policia, e aquelles que ora exercem outros
• « Dito de 25 do mesmo mez e anuo abolindo os empregos não incompatíveis. Paço da assembléa,
privilegios de aposentadoria, assim activa, como 29 de Agosto de 1823.-Antonio Rodrigues Velloso
passiva, fóra dos casos expressos no mesmo decret_?. de Oliveira .-José Teixeira da Fonseca Vasconcc Dito de 29 do mesmo mez e anno para se nao cellos.-José Antonio da Silva Afaia.-João 11ntoassignar com rubricas.
nio Rodrigues de Carvalho.-D. Nuno Eugenia de
cc ºDito de 9 de Junho facilitando aos devedores fis- Locio. - Estevão Ribeiro de Jle;;-ende. - Bernardo
caes inculpavelmente impossibilitados de pagar, o José da Gama. »
pod~rem pagar por prestações, ou letras sem venO SR. PnESIDENTE :-Por se terem uscitado alcimento de juro.
<< Dito de 28 do dito mez e anno, permittindo a gumas duvidas se não sancciunou es te projecto
qualquer o ter escola aberta de primeiras letras, quando se ultimou a 3ª discussão ; se algum dos
sem dependencia de exame, ou de alguma licença. senhores quer hoje foliar sobre elle póde faz ei-o.
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O Sn. IlEN111QuEs DE REiENDE :-Sr. presidente 1 respeito.) Ora se acaso se accrescenta, como por
é de absoluta necessidade que se supp!·ima o ar.t. 1° emenda do projecto original, e se sancciona o addid te projecto apezar de se ter yenc1do; e foi por tamenlo :.:-A _aquelles ~u~ ora exercem out~os emisso que se requereu que a s~ocçao ficasse para de- pregos na? !ncompat1veis--:- temos d~stru1da por
pois da rodaccão. O art. 1° diz que nenhum Sr. de- esta amphaçao toda a doutrma do proJ ecto, que se
pulado pod erli exercer algum o utr~ emprego durante con~ém na th e~c. do art_. 1° : e temos de mais nediz que sao excc ptu~dos os cess1da~e _d ~ um JUlZ ~ue Julg~e - ~m hypothese dessa
a deputacão; o art.
actuaes ministros de Estado, e os que occupao em- compat1b1lidade ou mcompat1bilidade de exerc1c10;
pl'l go aclualmente. Ora isto sem d~vida _destros que. eu não. ei quem haja de ser : ~ e sorte que leva
toda a di po ição do art. 1° e por isso ~igo que a lei l ~go a sua na s~e n ça o ~o b scnpto da sua redeve principiar es ta lei do art. 2° por diante ; o provaçao, ou da sua mexecuçao.
qual ordena que 11 enh11m r. deputado possa proAlém de que a lei não tira aos Srs. deputados os
·urar para si nem a~ceitar em pregos durante o empregos de administração pu blica que tem, ou no
tempo de ua deputaçao, nem para alguma outra exercir.io do poder executivo, ou do judiciaria: suspc oa.
pende-lhe sómente o exercício emquanto estão
O n. ARAUJO V1A;>;NA :-Eu lenho o desgo to de empregados na legislatura; o que exige a natureza
ser o autor de te proj cto; e se antevira a desgra- do emr,rego . Voto pois que a sanccionar-se o decada sorte que elle havia ter certamente o não pro- ereto seja co m corroeção desta antinomia, que
punha; e tanto qu se me fosse permittido re tirai-o torna a lei nulla.
O Sn . C.\RNEIRO DA CuNHA :- Quando o Sr. Anantes da ancçã~ cu pediria licença para 0. fazer.
(juanclo o offer. c1 a ? ta as embléa, o fim prmcipal drada Machado propoz este additamento nunca eu
q~ , tive m vista foi~ bom desempenl.1° das _func- pensei que elle passasse ; mas enganei-me ; e firme
çocs 1 d pulado, parn o qual concorre 0 nao _ler nos meus principias declarei o meu voto na sessão
outra que ao mesmo tempo o occupem. Um ad?ila- s'lguinle. Ao mesmo illustre autor do additamento
menta do . r. Andrada Machado mancou 0 pr?JCCto eu disse que elle tinha destruido o proj ecto. T[•dos
e d c ll~ ptocede a an_tin omia com q~~ sahrn da os deputados que vem para aqui das outras provin ~- dacçao ; ~01110 elle e,tã nunca eu daiei voto para cias largão por isso os empregos que lá exercem,
a ua ancçao .
.
,
.
de sorte que desta clausula só se aproveitavão exn. Fn,tNC.\ :-Sr. presid ente: fem o 1llustre clusivameate o do Rio de Janeiro · ora isto é um
deputad? obeja razão ao que diz; e por ~l~nra da ab urdo manifesto, qt1e não podia admitir-se ainda
a omblea _ntendo, que ou deve_e!Ja corrigH" uma que não houve -e, como ha, a clara antinomia
saliente antmo mia que eu ~o n idero no co ntext~ entre o art. 4• e o l. • Se ainda ha remedio é predo arL. 4° do decreto com brn~~o c_om o que vai ciso dai-o, para que não appareça uma lei em si
d1 po to ao art. 1° ; ou que aha nao deve sane- me ma conlradictoria.
cionar tal decreto : pui egundo já eu aqui dis e,
Ficou adiada a discussão por ter dado a hora .
e não ce arei de r opcti r, não se precisa nova lei
para que e não onsiolão exorcicios de cmpr gos
O n. Co TA Ac u1.111 participou que ainda hal'ia
accumu lado , porque ha muito que ão prohibidos o:itro proj ecto já redigido, e que fora apresentado
•ntrc 116 ; e os reprc enlante da nação devendo pelo r. Rodrigues Velloso por parte da commissão
·er o primeiro. e mai exa to obsc n•adores das de legislacâo ; mas como tinha dado a hora fi co u
lei exi t nt s, não havião mi tór de direito novo aa pasta do Sr. s crctario.
para o reputarem cump rehendidos na di po ição
O Sn. P11ESIDE:'iTE assigno u para a ordem do dia :
della
1. 0 A continuacão da discussão sobre a saoccão do
Ma finalm nte julgou- e a proposito fazer- e decreto para nâÔ poderem exercer outros emprego
uma lei regulamentar para clles m particular, e os d pulados da pre ente as embléa: 2. 0 a 3.• disd creto u-se em LhP e que o deputado á a mbléa cus ão do projeclo sobre o modo de pa sar cartas
onstituintc não poderáõ exercer qua lquer outro aos alumaos da academia medico-cirurgica: 3. 0 re-·
mprego durante o tempo da sua depulação , com
excepção sóm nte dos ministros de Estados, e in- gimento da assembléa.
tendente geral da policia actuaes (porque tinha a
Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde.-Jfa a embléa di pensado pouco antes com elles ao dito noel José de Sou;;a. França, secretario.
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