
DO IMPERIO DO BRAZIL 

Sessão em t de Outubro de t 823 

PRESIDENCIA DO SR. BARÃO DE SANTO AMARO 

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da 
manhã fez-se a chamada, e acharão-se presentes 
76 faltando com causa os Srs. Rodrigues Velloso, 
A;aujo Gondim, Andrada e Silva, Teixeira da Costa; 
e sem ella o Sr. Rodrigues da Costa. 

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

Foi mandada á mesil a seguinte declaração de 
voto: 

« Declaro que na sessão de hontem não fui de 
voto que a felicitação da junta da fazenda da pro
víncia de S. Pedro dirigida a esta augusta assembléa 
por motivo da sua installação, fosse tomada na 
mesma consideracão de igual felicitação do governo 
provisorio da mesma provincia. 

u Paco da assembléa, 1 de Outubro de 1823. - O 
deputado, Ribeiro da Costa.-0 deputado, Fernan
des Pinheiro.»- Mandou-se inserir na acta. 

O SR. SECRETARIO MACIEL DA CosTA leu os se
guintes officios dos. mini~tros de estado dos nego
cios da guerra e do impeno: 

« lllm. e Exm. Sr.-Representando o governador 
das armas da província de Goyaz nos seus officios 
de ns. 9 e 10, 12, 13 14 e 17, quanto seja necessario 
darem-se providencias sobre regulamentos de sol
dos á tropa de linha, e nova organisação de corpos 
de milicias, assim como sobre eleição de sargentos 
móres, e capitães d~ .ordenanças, . e bem a~s!n;i a 
respeito de serem alhviados os officiaos de m1hcias, 
e ordenancas de tirarem patentes de nomeação na 
secretaria da provincia : resolveu S. M. o Impera
dor, que taes objectos sejão apresentados á assem
bléa geral constituinte e legislativa, para sobre elles 
deliberar. O q:ue tenho a honra de communicar a 
V. Ex. transm1ttindo-lhe os citados officios, para 
que sejão levados ao conhecimonto da mesma 
assembléa geral constituinte e legislativa. 

« Deus guarde a V. Ex. Paço, em 27 de Setembro 
de 1823.-João Vieira de Carvalho.-Sr. João Se
verianno Maciel da Costa. »-Remettido á com
xnissão de guerra. 

« Illm. e Exm. Sr.-Havendo o collegio eleitoral 
da cidade de S. Christovão, da província de Sergipe 
de El-Rei, dirigido á presença de S. M. o Impera
dor o officio de 19 de Junho do corrente anno, in-
cluindo a acta da eleição e apuração final dos 
deputados por aquella província á assembléa geral 
constituinte e legislativa deste imperio, a que alli 
se procedeu na fórma do decreto de 3 de Junho do 
anuo proximo passado e instrucções, que o acom
panharão. De ordem do mesmo augusto senhor 
remetto a V. Ex. o referido officio, para que se 
sirva levai-o ao conhecimento da mesma augusLa 
assembléa. 

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

Leu mais um officio da camara da cidade de 
Porto-Alegre, apresentado pelo Sr. Fernandes Pi-
nheiro e concebido nos termos seguintes: 

« Senhor.-Tendo acamara de Porto-Alegre, ca
pital da província do Rio Grande do Sul em vinte e 
um do mez proximo passado dirigido suas felicita-
ções á V. M. pela sua installação, protestando os 
mais sinceros votos de sua obediencia, e respeito, 
emanados da intima convicção, em que está, de que 
os illustres membros de tão sabio, quão imparcial 
congresso cooperarão em tudo quanto concorrer 
possa para a consolidação da independencia, e re
generação do vasto Imperio brazilico, e commum 
felicidade de todos os seus habitantes, não julgou 
comtudo acertado misturar expressões de prazer 
por tão plausível, e agradavel motivo com as da 
tristeza, que sensibilisava as almas de seus fieis 
membros pelo extraordinario, e impensado aconte
tecimento nesta cidade no sempre lem!rado dia 
dezenove do mesmo mez. 

« Sim, senhor, uma exposição ingenua, ainda que 
longa, fará o objecto desta representação, e signifi
cará ao mesmo tempo os puros, e verdadeiros sen
timentos, que animão esta corporação, e aos hon
rados, e pacíficos habitantes de uma cidade capital 
da provincia, que entre as demais do Imperio se 
vangloria sem duvida de não ter visto em seu seio 
a desordem, e os effeitos da anarchia, terrivel maL 
das sociedades e cujos serviços á prol do procla
mado systema da independencia são assaz notorios . 
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aos primeiros impulsos da for~a armada, adoptou o 
seguro caminho da prudencrn, sobreestando no 
emtanto na deliberação tomada, segundo mostra 
a segunda certidão do mesmo documento quatro ; 
não obstante reconhecer o seu maior com
prometimento, vendo no referido termo de jura
mento declarado - que esta corporação tinha igual
mente jurado, - quando ella estava bem per
suadida de que a sua assignatura fôra prestada como 
presencial daquelle acto inteiramente militar, ab
solutamente illegal, e filho sómente do delirio, e 
effervescencia daquelles dous commandantes, que 
encararão um precipitado passo, como relevante 
serviço. 

cc Foi então que esta . camara augmen tou o sett 
desejo de convocar o povo, para perante elle re
clama_r, e protestar contra asna assignatura , o que 
não fez por evitar duras collisões, e talvez males 
de maior transcendencia, esperando anciosa que 
sahisse para a provincia de Montevidéo a mesma 
tropa, á vista da positiva ordem de Sua Mageslade 
o Imperador, que para o mesmo fim foi expedida 
ordem que até o presente não se tem posto 
na devida execução, pelo que resolveu fazer subir 
esta sua representação ao alto, e justo conheci
mento de Vossa Mageslade, independente do seu pro
testo o qual fará logo que se veja em tranquillidade, 
e sem receios. 

cc 1ão obstante porém o principio, em que desc.ança 

« Havendo o tenente-coronel GJ!.spar Francisco 
Menna Barreto, commandante do esquadrão de dra
gões-;-1r o· sargento-mór ~ Lu!z_ J\'lerma Barreto, 
dõ corpo de Guaranys da guarmçao d.es ta . mesma 
ciàade · occultamente tramado o plano mfellzmente 
effectuado JÍÔ referido, e fatal dia 19 de Junho, 
espalhado proclamações ao povo, em que o prevenia 
que estivesselranquillo em suas casa.s, e não se 
assustasse do que visse, dirigio ao presidente desta 
corporação no mesmo dia, e á hora,. em que se 
.achava toda a tropa armada nos quarteis_, e _prestes 
á sahir delles, o officio em numero primeiro , do 
qual bem claramente se vê o honesto pretexto que 
tomarão para conseguirem o mysterioso fim daqnella 
reunião, qual o da ractiflcação de um j urarr.iento já 
solemnemente prestado, e não podendo o dito pre
·sidente convocar . camara, porque immediat.arnente 
vio em marcha a mesma tropa enramada, e dando 
repetidos vivas, apenas teve a deliberação de se 
encaminhar, serião dez horas da manhã, ao largo 
da matriz a indagar mais circumstanciadamente 
o particular motivo de tão inesperado successo, 
quando então já encontrou reunido o governo pro
visorio, e lhe foi dito pelo referido commandante 
de dragões, que a camara deveria estar tambem 
reunida para maior solemnidade do juramento da 
tropa ; e ouvindo que com instancia se deu ordem 
a apparecer o reverendissimo vigario geral, e seu 
dero, que immediatamente compareceu, havendo 
já então concorrido muitos officiaes de todas as 
classes, autoridades civis, e muito poucos cidadãos 
(o que foi _ objecto de reparo, e desgosto) e perce
bendo igualmente que se murmurava da omissão 
da camara, se dirigio com um vereador, que a 
esse tempo chegou á casa das vereações á se reuni
rem com mais dous transactos, que tinhão sido 
convocados para vereação extraordinaria no impe
dimento dos que servião ; mas nada se pôde deli
berar, porque chegou uma ordenança á dizer, que 
o governo, e a tropa só e>perava pela camara, que 
sem perda de tempo se encaminhou para o lugar 
onde com ancia era esperada. Alli prensenciou que 
se deu prinpicio ao acto chamado de ractificação de 
juramento de adhesão, e fidelidade á Sua l\fagestade 
o Imperador, lendo o mesmo tenente coronel uma 
proclamação, que se junta em numero, seçund?, 
finda a leitura da qual deu o parque d art!lhana 
uma salva imperial d'antemão preparada, sendo 
precedida de frequentes vivas a Sua l\1ages tade o 
Imperador - com o veto absoluto - palavras, que 
assim como forão proferidas com desmarcado en
thusiasmo, assim tambem causarão geral reparo 
dos circumstantes, depois do que seguio-se o termo 
de juramento, lavrado na casa das sessões do go
verno, que se junta em numero terceiro; termi
nando aquelle acto de tão desagradavel scena depois 
das oito horas da noite com Te-Deurn em acção de 
graças na igreja matriz . 

cc No stguinte dia fez esta camara sessão extraor
-dinaria, na qual se deliberou manifestar ao publico, 
que naquelle acto puramente militar, ella não teve 
parte, nem foi sabedora, e que se dirigisse por 
tanto uma representacão a Vossa l\1agestade, pa
tenteando seus firmes,° e inabalaveis sentimentos, 
como orgão do povo, que representa, que para o 
mesmo fim deveria ser convocado, o que tudo com
prova o documento numero quatro. Porém, senhor, 
ifeCeosa por bem fundados motivos de desagra
daveis resultados, que não poucas vezes tem acon
tecido em casos identicos, pela minima opyosição 

a consciencia dos membros desta flel corporacão de 
de que as acções, quando não são voluntarias 
devem ser livres da menor imputação, não se sup~ 
põe com tudo isenta de que se tenha talvez pre
judicado no bom conceito, que poderia ter perante 
o soberano congresso nacional, pela tardanca e de
mora, que ~em havido em dirigir esta tão· precisa 
represen taça o. 

cc Porém, senhor, sejão sanadas todas as faltas 
suppostas, e juizos poucos favoraveis com o 
sincero, e mais sagrado protesto agora fe ito a Vossa 
Magestade á face do mundo inteiro, de que nem a 
camara de Porto-Alegre, nem o povo t1we a menor 
ingerencia em um acto ignorado, e puramente mi
litar, e nem prestaria a sua assignatura, assim 
como igualmente prestarão muitos cidadãos reco
nhecidos pela sua prudencia, respeito, e obediencia 
a Vossa Magestad~ , se não fosse a falsa persuasão, 
e o natural receio nascido da repentina vista de 
tão apparatoso ajuntamento ; de que jámais se in
trometteria á coadjuva~, para se decidir de plano, 
e illegalmente de um obJecto sómente inherente ao 
poder legislativo por meio de pacificas, e bem me
ditadas _discussões, segundo o interesse, e voto geral 
da naçao, e de que finalmente confia nos illustres 
varões consumados tanto em prudencia, como em 
sabedoria, de que felizmente se compõe o sobe
rano congresso, que formarão uma liberal consti
tuição, sabia, justa, e accomodada ao vasto Im
perio brazilico, e digna de seu perpetuo defensor 
que sobejas e não equivocas provas tem dado d~ 
sua constitucionalidade, e mais singulares virtudes 
que o caracterisão, por s.er esta a vontade explicita: 
mente declarada nesta cidade em camara conjuncta 
no dia 22 de Janeiro deste anno, e a vontade geral 
da nação. 

cc Cumpre ao mesmo tempo, senhor, supplicar á 
Vossa Magestade, que as mais energicas providen
cias voem sobre esta cidade, que só assim será 
salva do compromettimento, e da desordem. Deus 
guarde a Vossa Magestade, como havemos mister ... 
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cc Porto Alegre em Vereação de vinte e tres de Julho Dado que o nascimento seja o titulo mais just~ 
de mil oitocentos e vinte e tres annos.- Caetano para gerar a preciosa qualidade de cidadão, dizendo 
Xavier Pereira de Brito.-Domingos de Almeida alguns escriptores, que o meio para conseguir tã<> 
Lemos Peixoto.- Francisco Gonçalves Carneiro. valioso titulo, é o nascer no -paiz, comtudo esta 
-llfanoel José Campos Porto.- José Antonio de intelligencia sem limitação é para o caso do que 
Souza Leal». .nasce de pai nacional, tanto assim, que em estando 

o Sn. FERNANDES PINHEIRO: -Quanto me tem ausentes os pais, conseguem seus filhos os direitos de 
sido até aqui doloroso o ouvir taxar d. e. nimiamente cidadãos, considerando-se como presentes os pais 

f 1 t d p que lhe derão origem. 
suspeitos ou implicados no acto mi 1 ar e orlo- Mas quando os pais são estrangeiros, que é a 
Alegre seus habitantes e autoridades; tanto maior hypothese do artigo de que tratamos, é claro que 
ó hoje a minha satisfação ªtresentando ªjustificação não podem dar aos filhos a qualidade que elles não 
authontica que acamara az da sua leal e prudente têm. E' verdade que o lugar onde se vio raiar o 
conducta, e da do bom povo d'aquella capital. Não primero dia de existencia, é a verdadeira patria 
aspiro a que a assombléa desça agora da severa e do homem. Elle começa a crear amor ao paiz que 
escru pulosa circumspeccão com que começou ª 0 vio nascer, e que lhe deu a primeira luz do dia, 
olhar para este negocio; pretendo só.que esta ~usti- mas isto póde ser contrariado pelo amor do paiz 
fl cação, com os seus documento'i seja remett1da. a · ód 11 uma com missão; e á vista do parecer que ella em1t- em que nasceu seu pai; e P e ser que e e queira 

antes conservar os direitos de cidadão do paiz de que 
tir, então requererei. era oriundo o mesmo seu pai. 

Decidiu-se que fosse remettido á commissão de Quantos estrangeiros não temos nós visto perma-
constituicão. necerem entre nós, terem filhos e conservarem os 

Passou:se á ordem do dia. e entrou em discussão direitos de cidadãos do seu paiz indígena e terem 
o §. 7. do art. 5° do projecto de constituição, do animo de conservar taes direitos e de voltar um dia 
theor seguinte: para o lugar em que nascerão? Quantos por inte

cc Os filhos de estrangeiros nascidos no Imperio, resses querem conservar ambos os fóros para servi
comtanto que seus pais não estejão em serviço de rem-se de prerogativas que nascem de talls direitos, 
suas respectivas nações. » como e quando lhes apraz? Por certo Sr. presidente, 

O SR. FERNANDES PINHEIRO:_ Sr. presidente : a experiencia, a melhor mestra das cousas, nos con
a doutrina deste paragrapho parece estar em per- vence a cada passo: é portanto necessario que haja 
feita opposição com o rigor dos princípios de direito 0 additamento proposto pelo illustre preopinante, 
geralmenle reconhecidos. A naturalid.ade do esposo, convém ª saber-os quaes no periodo da mai oridade 
do pai de familia, entranha necessanamente a da raclificarem, por um termo na camara, a vontade de 

serem cidadãos brazileiros. 
mulher, e a dos filhos em menoridade; ªmulher, su- Muito justo por certo é que pelo menos para 
jeitando-se aos deveres do consorcio, sujeita-se á evitar duvidas os filhos de estrangeiro nascidos no 
sorte de seu marido. territorio do Imperio, e chegaP.os á idade da maiori-

0 estrangeiro, pelo simples facto de uma residen- dade, que é aquellla em que cada um póde dispôr de 
eia mais ou menos longa em um paiz nem por isso si, declarem por meio authentico, que querem ser 
se presume haver perdido a vontade de voltar para cidadãos brazileiros. Por esta declaracão fica con
sua patria; o a!ferro e o pendor para o solo que nos stando a sua vontade, e com ella a decisão expressa, 
vio nascer, ó um sentimento tão natural, que com que renuncia os fóros do paiz de seu pai. 
rasão se tem exigido para a naturalisação uma de- Outra maneira ha de decidir esta controversia, e 
claração expressa, revestida de certas formulas, e vem a ser, se adquiria estes direitos pelo domicilio 
requisitos: é isto doutrina corrente de Vattel, Bur- por tempo aprasado pela lei. E' este um titulo ado
lamaqui, e outros. ptado pelo direito publico universal, pela maior parte 

Aquelles laços pórém de ne_cessari~ d~pende!'lcia ~e das nações e pelas leis portuguezes, por que ainda 
relaxão, quando os filhos tocao á maioridade; e entao nos regemos. E que cousa mais natural do que o 
que elles têm a faculdade de manifestar urna von- decidir da vontade do estrangeiro vivendo no paiz 
tade de mudar sua posição mixta, como mui judi- os annos marcados, uma vez que se ajunte a isto o 
ciosamente lhe chama Bonnin, e de optar entre seu nascimento nelle? E' além disto necessario, que 
paiz paterny, e aque.lle. ~m gue t~ve . o berço : haja esta marca legal para acabar questões, bem 
partindo pois destes prmc1p1os JUigo md1spensavel como a outros respeitos se estabelece em direito, 
.o seguinte como por exemplo, para se haver por morto aquelle 

« ADDITAMENTO que se ausenlou, e pelos annos determinados não 

« Os filhos de estrangeiros .........•.. os quaes 
no periodo da maioridade ractificarem, por um 
termo na camara, a vontade de serem cidadãos 
brazileiros - O deputado Fe·rnandes P·inheiro. J> -

Foi apoiado. 
O SR. CARVALHO E MEL.LO : - Quasi pelos mes

mos argumentos, produsidos pelo illustres deputado, 
que me precedeu.' julgando ser. necessario um. ad
ditamento ao artigo controvertido, estou em igual 
persuasão. Justas razões me indusem a crer 
Sr. presidente que o nascimento só não é 
bastante para dar aos filhos de estrangeiros nasci
dos nesse Imperio a qualidade de cidadãos brazi-

:leiros. 

tem dado novas suas, nem as ha por maneira alguma. 
o· inleressse da sociedade, P<llf; que . não hajão 
domínios incertos produsio em direito esta justa 
medida, bem como a da prescripção, e outras. 

Isto mesmo tem seguido diversas ~onstituicões 
modernamente feitas na Europa, e mui bem o explica 
a de Portugal, da qual não faço o elogio, porque 
queira que me sirva de re-gra, mas porque julgo 
justo e util tudo aquillo que é fundado em rasã() 
e utilidade geral, seja qual fôr o escripto em que 
se ache, Por tão evidentes como fortes rasões 
persuado-me, que deve ter lugar no artigo a emenda 
do Sr. Fernandes Pinheiro, mas refundindo-a e ac
crescentando-a, eu diria, que no fim do artigo se po .. 
nhão as seguintes palavras: 
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; « E' que chegando á maioridade declarem legal-
mente que o querem ser, ou tenhão domicilio.)) 

Não accrescento os annos findos os quaes se ré
pute ter-se adquirido, porque ainda· não está mar
cado por lei; e J:\em que seja vulgar o praso de dez 
annos, não é comtudo tão cathegorica esta doutri
na, que não possa admittir discussão. São tão for
tes e convincentes a meu ver, estes argumentos; é 
de tanta importancia esta declaração, já para os in

. ter'esses particulares dos ·brazileiros filhos de estran-
geiros, já para o interesse publico em geral, que 
tenho por cousa sem duvida, e muito necessaria e 
justa, que o additamento proposto passará com 
approvação desta illustre assembléa, que tem por 
mira nos seus trabalhos o estabelecer regras funda
das na justiça e utilidade geral. 

Propôz-se o additamento, e foi apoiado. 
O SR. MoNTESUMA :-Logo que li este § 7° achei

lhé inconvenieõ.tes, a que já tem acudido com emen
das alguns Srs. deputados; comtudo eu quizera que 
se não tratasse sómente das qualidades que deve ter 
o filho do estrangeiro para merecer o titulo de cida
dão brazileiro mas que se exigisse lambem que os 
. pais precisassem de alguma para fazer que seus fi
lhos entrassem na familia brazileira ...... conviria 
talvez accrescentar que os pais tivessem domicilio 
no Imperio. 

Lembrarei aqui uma hypothese apontada por um 
·nobre deputado, e é, se um estrangeiro passar pelo 
Brazil com a sua familia de viagem para outro paiz, e 
nesta passagem lhe nascer um filho, pergunto se 
este só pelo simples facto do nascimento é conside
rado cidadão brazileiro? Eu creio que isto não deve 
àdmittrr-se ; e comtudo pela letra do paragrapho 
não se pôde entender outra cousa . . . .. .......... . 

O MESMO SR. DEPUTADO mandou á mesa a emenda 
'.geguinte : 

« Os que nascerem no Imperio , de estrangeiros 
nelle domiciliados,. comtanto que seus pais não 
estejão em serviço de suas respectivas nações.-0 
deputado, llfonteswma. >)-Não foi apoiada. 

O SR. ANDRADA l\IACRADO :-Eu entendo inteira
mente o contrario do que entendem os illustres 
preopinantes que accrescentárão a declaração da 
vontade do filho de estrangeiro para poder ser cida
dão brazileiro; eu acho que a haver declaração deve 
ser a contraria, e não a de querer ser membro da 
familia brazileira. 
. Depois de ter passado que o filho de pais brazi
leiros nascido em paiz estrangeiro, vindo estabele
cer-se no lmperio é brazileiro, e tambem o dos que 
estiverem em serviço da nação, como não ha de ser 
Gidadão brazileiro o que nascer no lmperio ...... . 
. . . • . . . . . . . . . . .. . . . . Demais se outrasnacões que 
não têm necessidclde de augmentar o numero dos 
cidadãos reconhecem por seus os que nascem em 
seus territotios, como deixaremos nós de o fazer que 
temos falta de população? 

O que me parece que convém será estabelecer que 
serão brazileiros os que não declararem que o não 
querem ser ; mas para o ser não vejo necessidade 
de declararem que querem, visto que pelo acto . do 
,nascimento são brazileiros. (No resto não se enten
_deu o tachigrapho Victorino.) No fim do seu discurso 
.mandou· á mesa a emenda seguiu te. 

« 6s' filhos de estrangeiros nascidos no Imperio, 
uma vez que chegando á maioridade não tenhão 'de-

clarado que não querem pertencer á sociedade bra
ziliense, comtanto que seus pais não estejão em 
serviço das suas respectivas nações.-Andrada 111 a
chado. »-Foi apoiada. 

O SR. CARVALHO E MELLO :-Sr. presidente, estou 
ainda tão persuadido da minha opinião, que torna
rei a sustenta-la, nem me poderáõ resolver a mu
da-la os argumentos do nobre preopinante. São 
todos elles fundados na amplidão com que devemos 
receber entro nós cidadão~ de todas as nações; e 
quanto mais os que entre nós nascerão. 

Sustento e sustentarei sempre toda a doutrina que 
alargar os princípios regeneradores, pelos quaes 
guiados nossos legisladores, procurarem augmentar 
a nossa população. 

Elia é minguada, e no seu augmento consiste a 
nossa prosperidade. Por isso mesmo que temos lar
gos terrenos, muitas artes que instituir e fazer pro!'
perar, necessitamos braços robustos, livres e valen
tes para romper e arrotear terrenos virgens; ho
mens dotados de saber em todas as artes e sciencias 
para. doutrinarem os nossos concidadãos e fazerem 
prosperar todo o genero de industria: havemos de ir 
acha-los entre os estrangeiros . 

Cumo pois podia jámais vir á cabeça de alguem, 
que princípios tão geralmente reconhecidos, e que 
tantas vezes tenho enunciado neste augusto recinto, 
que quizesse agora restringi-los e empecer-lhes? 

Que mal faz a declaração que puz, para certeza e 
legalidade de um titulo de que muito depende o bem 
e regularidade da ord.em social, ao principio geral 
de que se deve convidar população estrangeira? 

Que embaraço tem o brazileiro, filho de estran
geiro, ~m fazer a sob~edila declaração, quando che
gou a idade que a lei marcou para praticar actos 
validos? Por certo que tanto não faz mal, que é 
antes util ao individuo em particular, e ao bem geral 
do estado o faze-la. 

Assim alie fica na posse certa dos direitos que 
adquiria pelo nascimento, e o estado lucra tambem 
a certeza que é um membro seu sómente, que aban
donou os fóros da nação de seu pai, e que com animo 
fixo quer ser membro da sociedade brazileira. 

Tira-se toda a duvida, que póde occorrer queren
do elle umas vezes aproveitar-se dos direitos de brn
zileiro, e algumas outras livrar-se dos encargos 
como estrai:igeiro, ou ~proveitar mercês e franque
zas concedi~as á naçao a .que. pertencia seu pai. 
Quando a primeira vez falle1, dei razões cabaes para 
provar que tal additamento não tolhia a facilidade 
de chamar povoadores ao paiz, e que tinha a vanta
gem de segura-la mais com lacos firmes e livres de 
duvidas; e accre.scentei a quâljdade de domicilio, 
que escapou aos illustres compiladores do projecto 
para mais a facilitar e promover. ' 

Este principio de estabelecer domicilio é taxado 
por uso das nações velhas. 

E' de pasmar, Sr. presidente, que se usasse de 
tão frivolo argumento. As novas e velhas o têm 
adaptado,_ e ner_n por s~r.e!Il velhas as nações deixão 
de ser mais polidas e cmhsadas. E nós devemos ir 
beber os prin~ipi?s d.e justiça e legislação nas fontes 
qll:~ forem ma~s hI?p1das .ªpuras, ainda que antigas 
seJaO ;_e as scie~cias, ma1ormente de legislação, co
meçarao nos pa1zes mais antigos d'onde as trans
plantarão to~os .os s,àbi~s antigos e modern,os, indo 
busca-,las pame1ro_ a Azia, trazendo- os de la os gre
gos, d onde passarao aos romanos, e dahi ás nacões 
modernas. • 



Deixando porém isto com o pezo que merece, con
tinuarei, Sr. presidente, dizendo, que quanto julguei 
necessario accrescentar ao artigo é fundado em 
razão e justiça, na pratica e uso das nações polidas, 
e mui conveniente ás circumstancias em que nos 
achamos. 

O Sn. M1GUEL CALMON: - A materia destes pa
ragraphos e os discursos d'alguns Srs. deputados 
despertárão-me uma idéa que entendo dever sub
metter á consideração desta assembléa. Parece-me 
que se tem em vista abrir a porta aos estrangeiros 
e por isso digo que não satisfazem bem a este fim 
nem os paragraphos nem as emendas em que se 
trata de estrangeiros. Eu quizera que nós lhes abrís
semos a porta com vanl.agens que os animassem, 
isto é, aos que quizessem adoptar o Brazil por patria, 
para serem membros uteis da nossa sociedade, e 
por isso estou mui longe de querer que a porta se 
abra para ·toda a qualidade de gente, não nos 
convém cá a escoria das outras nações, queremos 
para brazileiros os bons europeos ...........•.... 
uma lei regulamentar é neste ponto indispensa
vel. . . . . . . Seria bom estabelecer que todo aquelle 
estrangeiro que vier povoar o Brazil como colono, 
e que se apresentar com os seus instrumentos para 
exercer alguma arte, ou ãgricultar a terra, terá o 
fô'to de cidadão brazileiro, sem dependencia íle 
oútro algum requisitq. Poderá talvez dizer-se que o 
lfrazil não precisa de lançar mão destas franquezas, 
pois por si mesmo atrahirá muitos emigrados pelas 
vantagens naturaes que offerece e com que os con
vida, e que além disto guerra que está actual-

1 mente accesa na Europa, e que levará muito tempo 
a terminar, deve dar lambem uma boa porção E.e 
i.Qdividuos ao Brazil. .... rCJ orador foi Interrom
pido pelo Sr. Carneiro de Campos que o chamou á 
ordem, dizendo que·aquellas observações só po
dião Ler lugar no§ 8.0 ) Eu fallo na ordem, o que 
digo tem relação ao paragrapho que se está discu
tindo, posto que tambem a tenha com o seguinte, 
fallo antes que este 7° se vença, porque me parece 
que a minha idéatem lugarentre ellee o 8.0 Emfim 
como já expuz em grosso os meus princípios, mando 
á mesa o meu additamento, que é concebido nos 
termos segl!i n tes : · 

1 cc s estrangeiros que na qualidade de colonos, e 
na conformiaade dalei, vierem povoar o Imperio .
Cã'lmon ». 

O SR. ANDRADA M.1cHADO : - Parece-me que este 
additamento pertence ao §8° e não a este: proposto 
aquelle não terei duvida de o apoiar, mas agora 
não tem lugar, e peço que se reserve para se offe
recer ao paragrapho seguinte. - Assim se decidio. 

O SR. RrnEmo DE ANnnADA : - (Não se entendeu 
o mesmo tachigrapho). Depois de discorrer sobre a 
materia mandou á mesa um additamento do se
guinte theor. 

\ 

e< Os filhos de estr<ingeiros nascidos no Imperio. 
que havendo-o deixado, voltarem a elle com o fim 
de nelle se domiciliarem.- Ribeiro de Andrada ». 
- Foi apoiada. · , 

O SR. FERREIRA FRANÇA : - F;ste paragrapho diz 
- os filhos de estrangeiros nascidos no Jmperio com 
t.anto que seus pais não estejão em serviço de suas 
respectivas nações, - parece-me que deveria diz~r : 

cc Os filhos de estrangeiros nascidos e creados no 
lmperio são cidadãos brazileiros, ou seus pais es
tivessem ou não em serviço de suas nações». 

Eu entendo isto porque, apezar de tudo o que se 
lem dito sobre o nascimento, estou certo que ao 
lugar em que somos creados se adquire mais amor, 
assim como o adquirimos á pessoa que nos crea. 
Por mim mesmo o digo, quando tive a minha pri
meira filha pouco a amava, mas depois que se creou 
comigo quiz-lhe muito. O pai é aquelle que crea 
seus filhos; os senhores que os têm o podem dizer 
elles não querem bem á patria nem ao pai senã~ 
pela creação1 isto .é_ verdade ~ui conhecida, e por 
1sS'o prefiro a cond1çao do nascimento a da creacão 
que é a base de tudo, e como tal indispensavel, 
nem basta o domicilio de que fallou tambem um 
illustre preopinante, ao lugar em que fomos creados 
é que tomamos amor, o nascimento só por si não 
faz nada. Se um homem nascer em uma parte e fõr 
creado em outra, de certo terá amor ao lugar onde 
se creou e não áquelle em que nasce.u. O mouro já 
grande nunca é bom christão ainda que se passe 
para esta religião ; mas um mouro ainda creança 
se fôr baptisado, e creado entre os christãos pa
rece-me que não ha de ficar mouro. A' vista disto, 
fiz a emenda que li, e que mandarei á mesa. 

O SR. SECRETARIO leu a emenda, e alguns Srs. de
putados propuserão a divisão della em duas partes, 
mas instando o seu illustre autor em que se pro
puzesse por inteiro, assim o fez o Sr. presidente, e 
não sendo apoiada, assentou-se que era desne
cessario propôr cada uma das suas partes. 

Julgou-se afinal doiscutida a ma teria, e sendo pro 
posto o paragrapho á votação foi approvado como es
tava redigido, ficando por isso prejudicadas todas as 
emendas. 

Seguio-se o§ 8° concebido nestes termos : 
cc s.,0 Os estrl!-nl\'.eiros naturalisados, gualquer 

que seJa a sua rehg1ao ii. -

O SR. PRESIDENTE : - Agora tem lugar o addita
mento do Sr. Calmon, segundo o que ha pouco se 
resolveu, para ver se é apoiado .--'-Leu-se nova
mente, e foi apoiado. 

O SR. ANDRADA l\1ACHADO: - Eu creio que re
digindo-se novamente este § 8° ficará bem collo- 1 

cada esta idéa nova. Póde dizer-se - os estran
geiros naturalisados ou por carta ou pelo simples 
facto de colonos, qualquer que seja a sua religião, 
uma vez que se conformem á lei - parece-me que 
assim está dito tudo, e se a assembléa quizer eu 
mandarei á mesa esta nova redacção. O que porém 
deve tomar-se em consideração é a parte do paragra
pho que diz - qualquer que seja a sua religião, -
porque não sei se fui liberal de mais, isto merece ser 
bem pensado. 

A commissão deu commigo todos os direitos civis 
aos indivíduos de todas as comr.mrnlrões-;-pe a minha 
parte confesso que nisto tive tamlíem em vista o ,,._e.,..' t... ., 
aliciar deste modo os judeos, mórmente os de 1 
Surinam que são mui ricos, e de origef61 lusitana. 
Como elles m por muitas vezes desejado reunir-
se ao ao lgótronco de que descendem, quiz tenta-
los, dando-lhes os direitos ~ivis, a virem estebele-
c'er-se no Brazil, o que seria para nós um grande 
ganho, tirada quef~se a tal agiotagem a queellessão 
muito propensos, e querendo dar-se á agricultura, 
tirava-se assim da ma vinda grande proveito, e não 
si! soffrião os inconvenientes que elles têm causado 1 

em muitas cidades da Europa. Mas como esta clau- 1 
sula abrange todas as religiões_do _mundo uma 
vez que se recõn eça um Deus, porque quem não 
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( 
conhe_ce a Deus é inimigo da soci~ga_Qe; apoiado, 
ãjiõtãdo), merece ser pensada com madureza, é 
preciso que a assembléa veja se nas nossas cir
c umstancias, no estado de conhecimentos em que 
se acha o povo brazileiro convirã seguir já este prin
cipio, ou reservar a pratica delle para melhor 
tempo, o que eu não quero é que façamos algum 
mal que não possamos depois talvez remediar. E' 
por isso que chamo com muita particularidade sobre 
este ponto a attenção da assembléa. Quanto á nova 
redaccão do paragrapho eu a mando á mesa : fica 
concebido nos seguintes termos. 

« Os estrangeiros naturalisados, qualquer que 
seja a sua religião, ou sejão naturalisados por carta, 
ou por simples fac lo como os colGnos que vierem 
povoar o lmperio na fórma das leis regulamentares. 
-A11drada llfachado ».-Foi apoiada. 

O SR. PAULA E MELLO : - Eu lambem tenho um 
additamento a este paragrapho, salva a redacção 
que se julgar mais conveniente. Eu quisera que 
dessemos aos estrangeiros os direitos de cidadão 
não só pela carta mas pelo facto de domicilio por 
sete annos, uma vez que possua bens de raiz e se 
case com mulher brazileira ; guio-me pelos 
mesmos princípios que moverão o Sr. Calmon a offe
r~a sua emenda, que se r1:1fere-aos colonos. Eu 
concebi o meu additamento nos termos seguintes, 
salva, como já disse, a redacção. 

« Os estrangeiros, qualquer que seja a sua re
ligião, logo que tiverem domicilio no Imperio mais 
de sete annos, casados com mulher brazileira, e 
possuindo propriedade territorial, ou logo que ti
verem obtido carta de naturalisacão. -Paula e 
llf ello ».-Foi apoiada. • 

O SR. FRANÇA: -Sr. presidente, não posso convir 
em que se faça artigo constitucional de uma ma
teria que deve ser objecto de uma lei regulamentar. 
Um estrangeiro é qualificado tal em qualquer parle 
pelo só uso da sua linguagem, e seu nascimento o 
exclue da classe de cidadãos naturaes. Isto posto, 
fica claro, que a naturalisação civil que á alguns se 
haja de outorgar é sempre um privilegio concessí
vel em taes e taes circumstancias, e depende por 
tanto de um titulo ostensivo, que é a authentica 
da sua nova condição adquirida no paiz em que 
habita. Não póde pois prescindir-se da obtenção de 
uma carta para ser havido como cidadão, e é isso 
mesmo o que suppõe a doutrina do projecto no 
artigo 6° subsequente do que estamos tratando. Ora 
no § 1° desse artigo 6° vem já marcadas as premissas 
sobre que se hão de conceder taes cartas de natu
ralisação , e a indicação das mesmas premissas 
comprehende, posto que com justa restrição, a 
classe dos colonos ; isto é quando elles por seu as
sento, e domicilio mostrarem que effectivamente 
o são, e que o paiz tira alguma utilidade dos seus 
trabalhos, o que se ba de verificar em hypotbese 
por um f:ii so, ou sentença pronunciada ao dito 
respeito. Não póde pois por nenhuma maneira haver 
nem conceder- se naturalisação de facto aos puros 
estrangeiros por origem, e nascimento segundo se 
contém no additamento do Sr. Paula e Mello até 
porque no exercício pratico dos direitos indusiria 
isso uma confusão consequencia, principalmente 
nas assembléas das eleições, onde o direito de votar 
é denegado ao estrangeiro em regra, e é mister 
provar a excepção ou privilegio immediatamente 
por um titulo decisivo. Votarei pois contra o addi
tamento. 

O SR. PRESIDENTE declarou adiada a discussão 
por ter dado a hora da leitura dos pareceres. • 

O SR. MAIA corno relator da commissão de le
gislação, leu o seguinte: 

<< PARECER 

« A commissão de legislação propondo-se a inter
pôr o seu parecer sobre o requerimen lo dos negocian
tes desta praça, em que pedem o levan tamento do se
q\!fil.!!"o dos bens dos negociantés de Angola, feito 
em observancia do decreto de 11 de Dezembro do 
anno passado, não póde deixar de fazer suas as so
lidas, e mui politicas razões expendidas pelos con
selheiros da fazenda, em opposição á sobreclita pre
tenção, emquanto se olha em generalidade á de
terminação do sequestro dos bens pertencentes a 
subditos de Portugal. 

« Como porém altendendo com particularidade 
ás circumstancias occorren tes neste sequestro par
cial. de que se .trata, manifesta-se por uma parte, 
que os seus efTeitos, todos dirigidos contra um dos 
mais interessantes ramos do commercio activo deste 
Imperio, e em prejuiso notavel das suas rendas publi
cas estão em opposição ao fim da medida tornada pelo 
referido decreto, e por outra parte considera a com
missão, até pelo que lhe foi exposto pelos suppli
cantes, n~o poder te~ lugar resolução alguma, nas 
actuaes cJrcumstanc1as, que possa ser efTectiva em 
beneficio do commercio, e dos interesses da fa
zend_a publica, sem que se tome prompta e energica 
medida, que destrua quaesquer obstaculos que hajão 
d~ parte do gover1?~ de Angola! sendo tal vez pre
ciso recorrer a hostilidades, por isso se não delibera 
a interpôr parecer, até porque neste caso não é da 
sua competencia, deixando ásabedoria da assembléa 
tomar o accordo conveniente, e que a mesma com
missão não póde indicar. 

« Paço da assembléa, 1° de Outubro de 1823. 
-José Antonio da. Silva Maia.- João Antonio 
Rodirigues de Carvalho.- D. Nuno Eugenia de 
Locio e Seilbitz. - Bernardo José da Gama.- Es
levão Ribeiro de Rezende.- José Texeira da Fon
seca VasconceUos ». 

O_ SR . VERGUEIRO: - Eu creio que a commissão 
devia _dar o seu parecer sobre este negocio porque 
para isso lhe forão romettidos os papeis, sem isto 
como _ha de resolver a assembléa? Não sei que haja 
negocio algum sobre que a commissão não possa 
declarar o seu juizo, seja qual fôr, e o meu voto 
ser!a que voltasse tudo outra vez á mesma para que 
assim o executasse. 

O SR. ANDRADA MACUADO : - Se a commissão vê 
que. o :negocio lhe não pertence creio que tem Lodo 
o d1re1to de declara-lo, quando não tem os dados 
necessarios diz que não póde ajuisar, querer força
la a fazer o que não póde, parece jurisprudencia 
turca. 

O SR. FRANÇA : - Isto não é jurisprudencia 
Turca, a assembléa mandou que informasse deve 
ii;i fo_rmar, aqui não se trata de competencias ~u ju
r1sd_1cções ; as comrnissões não são juízes, nem têm 
regimento que lhes marque attribuições, a docisão 
da ~ssembléa é o seu regimento, e como mandou 
que mterp_uses~e o seu parecer deve interpo-lo, seja 
bom ou seJa mao. 

O SR. RODRIGUES DE CARVALHO :-Eu pergunto 
~e quando a assembléa diz á uma commissão qu~ 
rnterponha o seu parecer, deve esta assim fazêl-o 

' 
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ainda que a mataria lhe seja inteiramente estranha? 
Creio que não, porque os seus membros não podem 
ainda que qt1eirão decidir do negocio. 

Em tal caso, que é o presente, a commissão de
clara que não entende do assumpto, mas que lhe 
parece plausível o que expuzerão os interessados 
sobre a nullidade de qualquer medida que não fosse 
acompanhada de hostilidades; e creio que não podia 
fazer outra cousa. Os seus membros tiverão a fran
queza de dizer que não entendião da materia e que 
portanto não podião dar parecer. Julgo que se fez 
o que se devia fazer e que não tem lugar a censura. 

O Sn. RIBEIRO DE ANDRADA :-Sr. presidente, o 
regimento mandou crear difl'erentes commissões, 
e pelos seus titulos estão marcadas as suas attribui
ções, isto é, as materias sobre que devem dar os 
se us pareceres: e por isso se nomeárão para alias os 
Srs . deputados que tinhão, ou em quem se suppu
nha que havião os conhecimentos respectivos. 

Ora, se a commissão conheceu que a materia lhe 
não pertencia, não sei que procedesse com irregu
laridade em declarar que não podia dar parecer 
so bre ella; e eu creio que em pensar assim não er
rou, porque a meu vêr esta representação não devia 
ir privativamente á tal commissão; porque, se con
sideramos que se trata de sequestro de mercado
rias, per tence á commissão de commercio; se olha
mos que esse mesmo sequestro vai entender com as 
rendas publicas, pertence á de fazenda; se attende
mos a que o sequestro para se pôr em inteiro vigor 
depende talvez de se ir atacar hostilmente Angola, 
pertence á de guerra; e se, finalmente, ponderamos 
que se trata da suspensão da observancia de uma 
lei, então pertence á de legislação. 

Posto isto, conclúo, que para termos o parecer 
que se precisa, é necessario que se combinem estas 
commissões; e por isso entendo que deve ser remet
tido á todas quatro reunidas. (Apoiado.) 

O Sn . CARVALAO E MELLO :-Quando ouvi fallar 
' neste negocio, ent endi que se tratava de levantar 

o seguestro mandado aqui praticar sobre os generos 
remefüélos pelos negociantes de Angola, destinados 

\ 
para p~g~me_nto dos ~egociantes brazileiros! g_ue 
para alli tmhao rem ett1do fundo~, os quaes vmhão 
pretender, que se lhes não fizessem taes sequestros 
porque ficavão prejudicados nos seus interesses, 
vindo aquelles generos designados já para seu paga
mento e repulando-os por isso como seus. 

Esta persuasão provinha de que vi, que muitas 
vezes tinhão já requerido semelhante isencão de 
sequestro, e sobre cujos requerimentos tive muitas 
vezes por ordem superior de informar com o meu 
parecer: agora, porém, olhando o requ erimento 
com mais reflexão vejo que outra é a actual pre
tenção . 

Pretendem que se levantem os sequestros feitos 
nas propriedades dos negociantes de Angola, afim 
de que estes vão remettendo capitaes pertencentes 
a negociantes brazileiros que lá têm e que são avul
tadissimos, narrando os muitos incommodos que 
viráõ a sofü'er sem aquella justa medida e que me 
persuado não são exagerados. Este requerimento 
foi mandado consultar no conselho da fazenda e 
sobre esta parte diversificando de voto os conse
lheiros, forão dous delles de parecer que não se le
vantassem. 

Os fundamentos são obvios; os motivos políticos 
porque se ordenarão taes sequestros subsistem e 
com maior fundamento depois do partido e deli-

ber!1ção que aquelle paiz tomo~ de adherir com 
mais apertados laços ao partido portuguez. 

Com que esp_anto, porém, não vejo eu, que no 
mesmo requenmento se falia em uma especie de 
guerra que pretendem se mande alli fazer. Cousa 
é esta tão incrível, que parece admiravel que parti
culares se lembrassem de propôr ao governo tão 
melindrosa medida. 

. A' "!'ista do exposto claro está, que muito bem 
d!s~erao os mem~ros da commissão a quem se di
ngm este requenmento, que nem tinhão informa
ções caba~s, nem a materia era propria da sua 
competenc1a. 

Portanto é necessario dar uma carreira á mar
cha deste negocio, que não deve ser desattendido 
sem _exame e averiguação: é de negociantes respei
tav01s desta praça, que recorrem á esta augusta as
~embléa, q~e deve dar uma decisão circumspecta e 
Justa. Para isto entendo que membros das diversas 
commissões ·de guerra e marinha, fazenda e com
mercio ~e escolhão ~ nomeem pelo Sr. presidente; 
e que Juntos exammem o negocio, dêm o seu pa
recer circumstanciado e proferirá esta augusta as
sembléa um juízo tão seguro como exacto. 

O Sn. PRESIDENTE perguntou se o negocio devia 
ser remettido ás quatro commissões reunidas, como 
propuzera o Sr. Ribeiro de Andrada.-Decidiu-se 
que sim. 

O SR. SECRE~A~IO MAcIE~ DA_ CosTA leu um pa
recer da comm1ssao de legislacao sobre o requeri
mento de D. Luiza Thereza do J\rascimento e outros 
q11e ficára adiado na sessão de 5 de Setembro. ' 

O SR. CARVALHO E MELLO: - 1a peticão desta 
supplicante vê-se que ella requer uma providencia 
extraordinaria por meio de um recurso tambem ex
traordinario, porque tendo acabado todos os ordi
nario~, até com a negação do desembargo do paço, 
estavao esgotados todos os meios ordinarios mar-
cados e estabelecidos na lei. ' 

Recorrer ao soberano, foi sempre licito, por isso 
que de qualquer empregado, que não cumpre o seu 
dever, póde qualquer que se reputa opprimido ou 
vexado representar a oppressão ou vexame. Neste 
sentido veio esta supplicante soccorrer-se a este 
a_ugusto co_ngresso p_ara lhe fazer reparar a injus
tiça que diz ter soITnd o. Eu não sei se são funda
dos em lei os seus queixumes : vejo só que ella re
fere, que se lhe ne~ou a revi~ta no desembargo do 
paço_ e segundo_ a lei de 1769 Já ella não póde con
segmr nova revista, porque neste mesmo alvará se 
determina, qu e não se conceda revista de outra re
yista, impondo-se até penas aos magistrados que 
mformarem para segunda r evista tendo-se já ne-
gado a primeira. ' 

N"estes t er~os o que é nat~ral e obvio, é que 
desde logo se mdefira esta pehcão; mas como sem 
haver as necessarias informacõês não se decide já 
nem se perde em procurar cÔ nhecer mag a fund~ 
o negocio, sou de parecer que se exijão as compe
tentes para _conhecimento exacto deste negocio. 

Póde muito bem acontecer-, que rias mesmas in
fo~mações que se houverem se conheça com tanta 
evidencia da injustiça, que esta supplicante apre
sen ta, que nos vejnmos obrigados a dar aJauma 
providencia extraordinaria, o que todavia" será 
raro; e póde bem ser que então fixemos regra para 
não admittir semelhantes recursos. 

Tendo a lei marcado as instancias para se conhe
cer de qualquer pleito e sendo já as revistas um re-
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curso extraordinario, claro é, qne não devião mais 
estender-se para não eternisar as demandas com 
prejuizo do publico e parlir.ular interesse; e es~as 
sabias razões são as que moverão ao soberano legis
lador daquelle alvará a estreitar os limites das con
cessões dellas aliás já prescriptos na ordenação . 

Neste sentido sou de opinião que se proce~a _ás 
referidas informacões e se nomeie uma comm1ssao; 
e seja sobre o parêcer della assentada a nossa reso
lução, que poderá servir de regra neste e outros 
obJectos. 

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

O SR. PRESIDENTE assignou para a ordem do dia: 
1. 0 A eleição da mesa para o mez de Outubro; 
2. 0 O projecto de constituição. 

Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde.-Lwiz 
José de Carvalho e Mello, secretario. 

Sessào em 2 de Outubro de t823 

PRESIDEl'iCIA DO SR. BARÃO DE SANTO AMARO 

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da 
manhã, fez-se a chamada, e acharão-se presentes 
73, faltando com ca usa os Srs. Rodrigues Velloso, 
Araujo Gondim, Andrada e Silva, Carneiro de Cam
pos,Carneiro da Cunha, ~og.ueira da Gama, Araujo 
Lima; e sem ella o Sr. Te1xe1ra da Costa . 

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

O SR. SECRETARIO l\úcrnL DA CosTA leu os se
guintes officios dos ministros d'estado dos negocios 
da marinha e do imperio: 

<e lllm. e Exm. Sr.-De ordem de Sua Mages
t.ade Imperial, communico á V. Ex., que hontem, 
1° do corrente, chegou a este porto o bergantim 
Maria, vindo do Maranhão com 43 dias de viagem, 
mandado pelo 1° almirante lord Cochrane, com 
officios2 em que participa a faustissima noticia de 
}).aver teito que aquella provincia proclamasse em 
28 de Julho a sua independencia política, adhesão 
ao imperio brazilico e governo do mesmo augusto 
senhor. 

« As circumstancias de que foi revestido tão 
plausível como interessante acontecimento, coDstão 
das 6 gazetas inclusas, a que se refere o mencio
nâdo 1° almirante e das quaes se deprehende, que 
este feliz resultado se deve ás prudentes e energi
cas medidas que elle tornára desde 26 do referido 
mez de Julho até 9 do subsequente Agosto. O que 
V. Ex. levará ao conhecimento da assembléa geral 
constituinte e legislativa do imperio. 

« Deus guarde á V. Ex.-Paço, 2 de Outubro de 
1823.-Luiz da Cunha Moreira.-Sr. João Seve
rianno M.:iciel da Costa.n-Foi recebida a noticia 
com muito especial agrado. 

« lllm. e Exm. Sr.-Por oflicio do governo pro
visorio da província do Maranhão, em data de 12 de 
Agosto do corrente anno, vindo pelo brigue deno
minado Escuna llfaria, que entrou hontem neste 
porto, recebeu SuaMagestade o Imperador a muito 
satisfatoria noticia de haverem os habitantes da 
cidade de S. Luiz, capital daquella província, com 
o aiixilio do almirante lord Cochrane, que. alli ines
peradamente aportára no dia 26 de Julho, execu
ado felizmente o glorioso projecto, que havião 

concebido, de sacudirem o jugo lusitano, como já 
tinhão praticado os mais povos de toda a provincia, 
reunindo-se effectivamente por unanime aconteci
mento no dia 28 do mesmo mez de Julho á grande 
familia brazileira e proclamado a independencia do 
lmperio do Brazil e á Sua Mages tade como seu im
perador e defensor perpetuo; o que confil'marão 
com solemne juramento no dia 1° de Agosto. 

« E o mesmo senhor, congratulando-se por tão 
fausto successo, me ordena que assim o participe á 
V. Ex. para o fazer constar á augusta assembléa 
geral constituinte e legislativa, que não deixará de 
sentir o maior jubilo por uma noticia tão impor
tante á sagrada causa em que todos nos empenha
mos. 

" Deus guarde á V. Ex.-Palacio do Rio de Ja
neiro, em 2 de Outubro de 1823.-José Joaquim 
Carneiro de Campos.-Sr. João Severianno Maciel 
da Costa.»-Foi recebida a noticia com muito es
pecial agrado. 

O SR. RrnErno DR ANDRADA :-Eu lembro a esta 
augusta assembléa que se deve officiar directamente 
a lord Cochrane para lhe agradecer em nome da 
nação seus relevantes serviços e certificar-lhe que 
elles serão eternos na sua memoria. (Apoiado.). 

O SR. ALENCAR:- Sr. presidente, quando aqui 
soubemos da restauracão da Bahia demos todas as 
demonstraçoes e alegria e o objeclo era sómente 
a evacuação de tropas inimigas d' uma cidade; agora 
é-uma provincia inteira reunida ao imperio; creio 
que este successo não póde excitar menos o nosso 
jubilo; nem é justo que os povos do Maranhão se 
persuadão que é menor a nossa satisfação vendo 
aquella província ligada á nossa causa, do que foi 
pela retirada das tropas do Madeira. 

O SR. MoNTESIJMA :-Eu propuz quando chegou 
a noticia verdadeira da liberdade da Bahia, que se 
déssem vivas e foi rejeitada a minha propo~ta; e 
portanto não votarei agora por demonstrações de 
alegria, porque não_ vejo que esta noticia seja de 
maior interesse do que a da restauração da Bahia; 
não obremos sem reflexão ; é preciso ter uma con
ducta sempre regular e igual nos casos semelhantes, 
para não merecermos censura . 

O SR. ANDRADA MACHADO:-Ha differença entre 
~me outro successo; quando se rejeitou aqui a pro
posta dos vivas pela noticia da evacuação da Bahia, 
não sabiamos as condições com que os inimigos ti
nhão sabido; se isto se tinha conseguido á custa dos 
nossos palricios, ou com honra nossa ; mas agora 
sabemos que o feito é glorioso para as nossas armas 
e que mais aquella província se une á grande fa
milia brazileira. 

Na evacuação da Bahia misluravão-se os vivas 
comãs lagrimas e agora é pura a nossa satisfação. 

-Demais, Sr. presidente, não se trata de dar vivas; 
o que se propõe é dar agradecimentos á lord Co
chrane, ao nosso valeroso almirante e certificar-lhe 
que nunca nosêsqueceremos de seus serviços. 

Ó SR. MoNTESUMA sustentou que não havia in 
fenondade de importancia na evacuação da Bania 
éomparada com a reunião da provincia do J\fara
nhão ao imperio; porque pelo exito daquella luta 
estavão outras províncias a esperar para se decidir 
e que a sua libertação do jugo lusitano tivera uma 
influencia decididamente favoravel á causa do im
perio ; e terminou protestando que fallando-se as
sim como fallava o nobre deputado atacava-se a di-
gnidade da sua provincia. · 
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O SR. ÁNDRADA 'MACHADO insistiu na differença O SR. ÁNDRADA MA.CHADO :-A indicação diz que-
que fizera entte os dous successos..i. asseverando que se chame!ll e não diz que fica nulla a votação qu!) 
nunca se lembrára de atacar a tlahia; mas sendo est1ver feita; porém, parece-me que para tirar toda 
novamente contestadõ pe lo Sr. Montesumá, o ?- duvida V. Ex . fará bem em propôr se a assembléa:. 
Sr. presidente chamou á ordem os dous nobres de- Julga que se deve proceder á nova votação por não 
putados. estarem presentes todos os Srs. deputados que <> 
' O S'n. RIBEIRO DE ANDRADA :-Um illustre preo- estavão á chamada. 

pinante disse que nós devíamos ter uma condueta O Sn. PRESIDENTE propoz: 
uniforme nos casos identicos; e eu entendo que l.• Se era precisa 2• votação.-Venceu-se que-
procedemos assim tendo lugar a minha moção . não . 

Quando se restaurou a Bahia propoz-se aqui por 2. 0 Se passava o additamento do Sr. Miguel Cal--
indicação e lembro-me que foi do Sr. Pereira da mon.-Não passou. , 
Cunha que se fizesse constar ao com mandante em 3. 0 Se passava o ao Sr. Paula e Mello. - Não pas-
chefe do exercito e ás tropas, quanto tinha sido sou. . 
agradavel á esta assembléa aquella noticia e que Entrou em discussão o art. 6• § 1 • do theor se-
elle fosse encarregado de dar a todos os que tiverão guinte: 
parte em tão feliz acontecimento, os agradeci- « Art. 6. 0 Podem obter carta de naturalisacão · 
mentas da nação; agora sabe-se deste outro grande -- - -- . · 
serviço com todas as circumstancias pelos officios « l.• Todo . o estrangeiro .de maior idade que ti-· 
de lord Cochrane, faco uma igual indicação, pare- ver domicilio no imperio, possuindo nelle capitaes, 
ce-me que vamos côm regularidade, porque segui- bens de raiz, estabelecimentos de agricultura, 
mos a mesma marcha em ambos os casos. commercio e industria, ou havendo introduzido ou 

Depois de algumas reflexões assentou-se que de- exercitado algum commercio ou industria util, ou 
via fazer-se a proposta por escripto e o Sr. Ribeiro feito serviços importantes á naç~o . » 
de Andrada mandou á mesa a seguinte: O Sn. CARVALHO E MELLO :- Tratando-se· nest e 

« Proponho que se officíe ao 1° almirante, reco- paragrapho quaes devem ser as qualidades dos que 
nhecendo os servicos que acaba de fazer á causa do pretenderem ser naturalisados, explicarão-se muito 
imperio, promovendo a reunião da província do judiciosamente todas as precisas para conseguirem 
Maranhr'lo ao imperio; e declarando-lhe que a na- a naturalisacão; e nesta doutrina se conformarão 
ção jámais se esquecerá.-Rib~iro. de_ Anwmda.»- os nossos sabias compiladores com o que está esta -
Foi reservada para a hora da s md!caçoes. belecido em quasi todas as constituições. 

1 1 O que neste paragrapho se exige, é não só de· 
O Sn. VERGUEIRO pediu que se essem ª guns ar- justiça, mas tambem de utilidade commum. Em 

tigos mais notaveis das gazetas e resolvendo ª as- geral ganha-se para a povoação sempre que se con
sembléa que assim se fizesse, leu 0 Sr. secretario vidão homens; mas para que estes possão ter os 
1\1aoiel da Costa os referidos artigos. direitos de cidadãos, mui justo é que tenhão as qua-

Passou-se á ordem do dia e procedeu-se á eleição !idades no paragrapho recontadas. 
da mesa e sahirão eleitos: para residente o Sr. Ri- Portanto, Sr. presidente, quando me levantei· 
beiro de Andrada com 43 vo os; ara v1 e-presí - não tive em vista impugnar tão judiciosos princi
den e õSr. ::Bre1ra a un a,-com 45; para secre- pios, que contém em si tantos motivos de utilidade 
tarios effectivos os rs. 11 ciel da Costa,com 36· Mi- commum e que têm sido abraçados por todas as 

uel Calmon, com .fa3; aia, co 20; Fernandes nações civilisadas. · 
1 ll'O, com 17; e para supplenles os Srs. França, Tendem ao principio geral de franquear, quanto 

com 13 e ~2. . ser possa a entrada dos estrangeiros . 
eguiu-se á 2• parte da ordem do dia que era o Nenhuma nação precisa tanto de gente como a 

§ 8° do art . 5°, com os additamentos e emendas nossa: temos tenenos extensos, costas despovoadas 
correspondentes, que ficára adiado na sessão ante- e só nos falta gente. Não podemos recear a sub
cedenle. sistencia della: a natureza é nestes ricos paizes tão 
· O SR. HENRIQUES DE REzENDE oITereceu a emen- imperiosa e productiva, que devemos esperar qu e 

da seguinte: braços fortes e livres arranquem della riquezas 
« Proponho a suppressão da 2• parte deste para- prodigiosas. . 

grapho.-Henriques de Rezende.»-Foi apoiada. Os illustres compiladores tanto seguirão no pro-
. jecto o principio geral de franquear a entrada, qu e 

Julgou-se discutida a ma teria; e proposto 0 para- até estabelecerão, que seriào admittidos estrangei
grapho, venceu-se que passasse tal qual estava re• ros, qualquer que fosse a sua religião. 
digido. ' Comtudo, como não estamos em estado de po-

0 Sn. FERNANDES PINHEIRO :-É do meu dever voar este vasto paiz tão favorecido da natureza 
lembrar á assembléa q_ue na conformidade da indi- com homens immoraes e criminosos, nãsi devemo; 
cação approvada do S~" L?pes G.ama, devem ser procurar só homens, mas sim os que tiverem mo
chamados para a votaçao dos artigos const1tuc10- ralidade e costumes. 
naes todos os Srs. dep_!ltados que estãi:J presentes á • E' ' tal o meu modo de pensar a este respeito que 
chamada; e agora achao-se alguns senhores fóra da. nrescindiria antes das qualidade$ referidas ~este 
sala. ' · paragrapho, ácerca da industria à ca,pitaes qu e 

O SR. LorEs GAMA :-Eu fiz a ]llinha indicaç~o •elles tragào, do que da .falta de moralidade . 
para que se chamassem os · ~rs. deputado:;; se V· Ex. Qualquer homem adquirid9 entre nós, ainda qpe· r 
os. mandar chamar nada· mais h~ a fa~er, porque os não tenha cabedal ou industria é um homem traz 
senhores que não vêm é claro que, não podem. braços e cabeça e é um.ente 'que póde condofrer • 

O SR. PnESIDENTE manejou• chamar os Srs. de- para a povoação e paFa o augmento da indus-tria. 
p utados que t\Stavão fóra e vierào alguns. Com tanto que não seja de mãos costume~, todo .() 
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homem vem a ser util e nós queremos cidadãos Esse escriptor brazil,eiro e sabio, e que poderia 
probos e não entes viciosos. cham~o níest e dos perio.Qistas,- censurou º) 

No steméLP ssado, que arguim s de despo- 'toiiuncm as Cõ1· es de Portugal sobro si, o darem 
tismo, fn!.n ueava-se rrn.üto_mais a naturalisação elogios ao militares e receberem delles felicita
ll; desembargo do p'.lÇO; se não erão perversos ções uando vierão para_a Bahia. 

/ D:em crimmosos. e e~ãõCle bons costumes, admit- Dizia elle, se bom mo lembro, porque ha muit•l 
l ilão-se e naturalisavao-se . tempo que o não leio, lj'1e uma assembléa não de-

Se alguma nações têm limiLado a naturalisação via meLter-se a dar elogios, porque além de excitar 
só aos princípios recontados, é porque têm muitos desconfiança de querer ingerir-se em altribuições 
braços a ponto de lhes ser nec'ls ario promover a do poder executivo, poderia dizer-se que por 
emigração. aquell modo tinha em vi ta grangear partido entre 

Mas nós que temos povoação tão minguada, militares. em se diga que o caso é difTerente, 
como seremos contraditorios aos principies que te- porque o serem mais relevantes os serviços de que 
mos adoptado ? Parece-me que não ha argumento tratamos, não faz que no fundo não seja a mesma 
que possa ser contrario á este modo de pensar. cousa; em ambos ha o corpo constituinte e elogio 

'ós tivemos entre outras desgraças a de perten- dados á militares, ou chefes de mar. 
cerrno a uma nação mui pequena: dajii vem o de- ou pois de parecer que se declare ao governo 
feito daJâlta de JlOpulação, h~vendo de mais a lei ue a ]2léa reconheceOsTel~rantes serviços 
q_ue yedaya aos_l)strangeiros casa e res1 1r no paiz. Jie lord Cochrane, a quem e a ve, em parte, o po-

Ti•emos além disto a desgita da importação de der dÍzer-se que estão alvos todos_ o pontos do 
escraV<Js para p·oroar este rico e ameno paiz com 13razil; porque me parec quê nao é proprio da as
os bar.baros.Jl!t costa d'Africa em troco dos mesmos se léa officiar directamente ã lord Cochrane; o 
b é!..r arosjndige.nas õ{iãiZ queexpu ámos, exter- que é da competencia ao' gover-no elle que o faca. 
~minámos e quasi extinguim'Os~ - Approvo portanto que a assembléa não fique 

A' vista o exposto parece-me, Sr. presidente, muda, mas que os seus sentimentos os declare ao 
que além do !'eferido no paragrapho de que trata- g_overno, para este fazer as participaçõe necessa-
mos vem ao Justo este accrescentamenlo: nas. 

« E todos os que forem de boa moral e costumes. O R. FRA!\"ÇA :-Eu principiarei por perguntar 
-Carvalho e Mello .»-Foi apoiado. se a assembléa se intrometleria justamente a co-

o SR. MoNTESUllLI :.:...Eu não me levanto para nhecer de qualquer máu serviço, que por ventura 
coiiíbateradoufrina do artigo e julgo que toda a fizes e o 1 º almir1rnte, na com missões de que o go
assembléa está persuadida da conveniencia dos verno o tem encarregado? Certamente que não: 
princípios em que elle é fundado; quizera sómente pois nem menos está em alguma obrigacão de lhe 
accrescenlar que tambem estava no mesmo ca.§Q.D dirigir louvore por bom serviço qull- os" deve elle 
~1.!!L_adoptasse por seu Qlho um brazi- receber do mesmo governo, com quem immediata
~ii:.o e aquelle ~e cas~sse com mulher ·azilej_ra. mente se entende. Fazer-se aquillo que se não deve 

No primeiro cãso teliiõSiím acto e decidido mostra sempre falta de entendimento m quem 
amor e bom é que haja reciproca retribuição; e no obra. 
segundo chamamos os estrangeiros a contrahirem Tratou-se aqui, é verdade, de fazer demon tra- 1 
consorcios com as brazileiras; parece-me isto con- çõe honrosa á tropa .Jiíl13ahia; mas a deliberação 
veniente e por isso proponho que, salva a redacção, versou sobre ca o diverso;porque o chefe da mes-
se accrescente o seguinte: ma trop~ dirigira a~ su.as felicitações e protestações 

1 · d filh de adhe ao e respeito a este congresso; o que não 
cc ·º O estrangetro que ª optar por 0 um havia ficar sem resposta condigna . Mas á respeito 

brazileiro. 
cc 2. 0 O estrangeiro que casar com brazileira.- do 1º almirante ha por ventura outro tanto? 

\
O deputado, .lllonteswma.»- Foi apoiado. Já dirigiu elle as suas felicitações ao corpo dos 

representantes da nação brazileira ? .. 
O S1c PRESIDE!\"TE declarou adiada a discussão Já com elle se congratulou do felize successos 

por dar a hora da leitura das indicações. • d~ pavilhão do imperio sobre as aguas do oceano ? 
O SR. SECRETARIO MACIEL DA Cosu leu a indi- rao, certamente, nem nós conhecemos official

cacão do Sr. Ribeiro ele Andrada otrerecida no mente á este serl'idor do Estado; posto que parti
principio da sessão. cularmente o conheção alguns dos Srs. deputados. 

E' necessario, senhores, manter o decóro que l 
O SR. MoNTESUMA :- Eu não pretendo combater subalterna as acções dos indivíduos nas sociedades 

a proposta, limito-me a fazer uma declaração. assim como os mesmos indivíduos: não serei nunc~ 
Estou convencido que a lord Coch_r!!.J!.e dev..e o escrupuloso observador da etiqueta como mero ci-

_.Jli:~aioJes serviços: que es e almirante me- dadão: _ma~ nos e~~regos não negarei nunca, nem 
rece filer amente, ou ao menos emquanto durarem renunciarei os dtreitos de precedencia e conside
suas boas l'ntencoes, a lausos e e õgios; mas pa- ração que é devida á sua jerarchia politica . 
rece-me que tudo isto po e mamfestar-se de outra Os representantes de uma nacão, segundo en
maneira, e que não é regular · fazêl-o pelo modo tendo, não são os que hão de abriÍ' o passo do cum
proposto. primento em particular com os servidores que estão 

Este corpo, senhores, é constituinte e legisla- ª? _soldo da mesma nação; seja qual fôr a sua con
tive; e a nomeação dos empregados, a avaliação d1çao. 
dos seus serviços e a consideração delles para os re- Congratulemo-nos pois com o governo pelas boas ' 
conhecer dignos dos agradecimentos da patria per- novas que nos dá, do feliz resultado das suas em- \ 
tence ao governo . prezas pela cooperação do 1° almira.nte; que aliás 

Ainda me lembro das r~fl xõJ)s_d.e..Hy olito so- do mesmo governo receberá os premios da honra 
bre a conducta das Côrtes de Portugal em casos que cumprir fazer-se-lhe. 
analogos. --- Este é o meu voto. 
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O SR. COSTA BAnnos :-Sr. presidente, não sei 
que a assembléa falte ao seu decóro em agradecer 
á lord Cochr~n e, em nome da nação que represen~a 
os serviços relevantes, feitos pela esquadra braz1-
leiru. (Apoiado .) . 

Ao Brazil são feitos todos estes grandes serviços; 
todas as provincias têm parte nelles; logo todas as 
provincias devem agradecerá lord Cochraneoter 
cMperado para a sua liberdade e fazerem-ií'o- com
petenternen te pelos seus representantes que estão 
nes ta sala. 

Outra co usa mais ; nós não temos a marcha de 
, triumpho que havia na antiga lloma, e como lord 

Cochrane o merecia se o houvesse, decretemos esta 
especie de triumpho, is to é, decre te- o a nação 
agradecen o seus bons serviços. 

O SR. RIBEIRO DE AKDRADA : - Sr. presidente : 
lord Cochrane fo i mandado forçar as tropas_ do 

udeir _qJ,l e sahissem da Ba.hja; e tendo feito isto 
curo ri c m a Súa obrigação f u o o ~e 
l e · ete rminõu ; mas p ergunto eu agora, e nãÕ fez 
J\'íais nada? Os serviços depois prestados entrão na 
esp hera dos primeiros ? Eu digo que não. 

Elle sabia, é verdade, que era do maior interesse 
o promover a reunião de _!o as rovincias ainda 
dissiêle ntes ; mas nao tírilia ordens p_ara isso ; l ogo 
o que eTie fez, é um- actõ lll o a sua adhesão ao 
I m_perio, é um livre arbitrio todo seu, e que o 
consti tue digno da alta estima da.. nação bi'ãzileira. 
Ora se o serviço é fe i to á nação, como se julga im
p roprio que es ta assembléa o agradeça? O que é es ta 
as embléa ? E' a nação representada; e quando a 
n ação se alegra, não ha de a assem biéa alegrar- se ? 
Não comprehendo este modo de pensar . 

Diz- se que este agradecimento é da altribuição 
do poder executivo; mas como, senhores ? Este pre
mio é premio de opinião, e por isso proprio 
desta assembléa ; só ella póde dizer a lord Cochrane 
- A nação jámais esquecerá orl_yossos serviços.
Isto não é premio determin ado por lei, se o 
fôra o poder executivo decidiria se estava nos ter
mos della; mas no caso p resente é da sua compe
tencia ag radecer a quem tão bem serve á nação, 
n em por pri ncipio algum lhe póde ser um tal acto 
embaraçado. ustento pois o que propuz. 

Sn. S1LVA LrsnoA : - Sr. presidente : estou 
• maravilhado de ver a opposicão á proposta de Voto de 

A gradecúnenlo des ta augústa assembléa ao lord 
Cochrane pelos seus r minentes serviços ao Triipêrio 
do raz1 , á vista do officio do governo, que pa~ti
cipa o do mesmo lord, noticiando o se~explond_ido 
eito, com que em 28 de Julho se apresentou com a 

esquadra imperial nas aguas do Maranhão, e, só 
com a sua intimação á usurpadora força inimiga, 
que retinha a cidade sob o jugo do governo lusitano, 
fez impossivel a resistencia ás armas imperiaes, e 
arvorou a bandeir es trellada na cidade, que ines
pera amen e tere tão dec1s1 vo aux1 o, e qt1e logo 
acclamou ao Sr. D. Pedro 1 por Imperador e defen
sor perpetuo do Brazil. 

Porque este congresso não seguirá o exemplo do 
arlam br" · nJJ.ico, que tem por costume dar 

publico tes temunho de reconhecimento dos gran
des serviços dos seus generaes e alqiirantes, qu;rndo 
. se prestão em occasiões assignaladas, dando seu 
Voto de Agradecimento _!U). róes d~ patria? Te
mos em memoria os exemplos recen es âas, campa
nhas da peninsula de Hespauha: quando vinhão as 
n oticias das victor ias do lord W ellington, o mesmo 

11 
parlamento-ma\s de uma vez sanccionou a proposta 
de Voto de Agradecimeinto. , 

E' notorio que os grandes servidores do estado de } 
Inglaterra aprecião tal Voto de Agradecimento sobre 
todas as honras, e títulos, que o governo possa dar 
em ' prem_io dos mais relevantes serviços, conside
rando-o Justamente como a expressão da gratidão 
e vontade geral da nação. Praza aos ceos, que este 
ro~R!.~sso tE)Jlha sem re .Qt modelo o p_arlamento 
da urã-Bretan a, e seu es iriTOnacional 1 ·-
~S?pres1 ente, qíía1quer que -Sérvé ã o seu paiz, 
preza muito o reconhecimento e louvor de seus 
concicladãos, e muito mais o agradecimento que 
pelos seus sArviços lhe dá alguma corporação, que 
representa a cidade ou província, á que pertence. 
Nada póde ser mais lisongeiro do que se tal agra
decimento vem dos representantes da nação. Não 
póde portanto entrar em justa duvida ser da digni
dade desta augusta assembléa dar o seu Voto de 
Agradecimento ao lord Cochrane, sendo o interprete 
do grato espírito do povo brazileiro; pois a fausta 
noticia do sobredito esplendido feito, que por si 1 
falla, tem produzido tal jubilo, e tão notorios lances j 
de admiração. e venerãcão daquelle heróe em todos 
os anjmos, que bem se p óde i:Iízer, 'quetodoo:pii.ISõ 
bãte;tüdlr o coracão pula, toda a lin ua e unisona 
emseu louvor . • - -

u ão tinha ainda a honra de me achar neste 1 
congresso, quando veio a noticia da restauracão da 

ah· , que tambem muito foi devida ao oqueiõ , e 
bem sabidâsõii8raçoe5;"' do lord Cochrane nessa es
lí!ncia marítima. Então, supposto- fosserrít odÕs os 
concidadãos- üíianimes em reconhecer o_.s..e_u ode
roso influxo na resoluçã_o que o_ in@!filU_oiiiou de 
~ndonar o JlO"rto, que tão facilmente invadira pela 
vastW.ãõ da Bahia, lambem pela mesma causa fa
cilmente fugind o com a frota de seus sectarios, bem 
qu e para dar no Atlantico o espectaculo de sua 
ignomínia, não sabondo, nem podendo, dar prote
ção aos navios, que escoltara com superior esquadra; 
comtudo o grande prazer da restauracão era não 
pouco contrabalançado pelo arrôjo dos invasores ; 
que parecião acarretar com impunidade as riquezas 
do paiz; não tendo ainda chegado as .noticias, que 
depois vierão, dos ~ troços_ ª-I!resamentos que o 
lo ·d fez na frota e embarcações armadas do inimigo. 

A é$iã espíritos mais au ciosos pela integridade 
do lmperio sentião latente sceptcismo sobre o feliz 
exH .~ta7"em..que estam_9s e1!1penhados, vendo 
as provmcias cl.oJ\h.r.! J!.hiil> e Para agrilhoadas com 
os Je-cros de Portugal. Bem que á pouco sobreviesse 
a . boa nova dos f~lizes esforços da província do 
P1auhy para exterm~nar as tro}}as portuguezas, e já 
a~er ando~as n~s v1smhanças ~o l.\'Iaranhão, comtudo 
nmguem imagmava, que estivesse tão pro;tjma a 
redempção dessa cidade por ,auxilio do lord Co
chrane. 

Se elle deu este auxilio, seja por imme,diata or
dem do governo, seja porque o espírito que preside 
o imperial conselho, tendo confidencia justa e ne
cessaria em seu escolhido almirante, lhe havia dado 
carta bra~ica pa_ra fazer o que· entendesse ser a bem 
do Jmpeno; é'"mcontestavel que QJ.Qrd...fez. um ser
vj ço ÍnCQI11mensura.veJ á Ilação brazileira; ~ino
pin«.dO do feliz successo redobra o, seu valor, e enche 
tÕdos os peitos de . afTecto !l ,agradecimento, 1.por . 
;verem a crora ~r(eitainen.te , estabeJecida a integri-

1
1 

dJ!.@. _ lmperio,· asse_gura.ndo-µos a base do triali-
gulo do Bi:~ziL . ., . , . -

Ot1tra consideração ,realçª- os motivos· do nosso. 
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agradecimento, e vem a ser, o mostrar-sé, não só a 
vantagem, mas tamb~m .a nec~ãdê de marinha 
ijiíp~ri.â!~ para segural,!ça _do __ Brazil! ~fil!l de se im
poss1b1h tar qua quer tentativa-:cfos m1m1gos portu
guezes, que ·externamente machinem contra a in
tegridade do Imperio, e qualquer manobra de aven
turéiros. in.ternos, que phantasiem algum vil conloio 
para a quebra da Uniãb de todas as partes integran
tes do Brazil. Esta augusta asseQlbléa em proxima 
deliberacâo sobre o numero das províncias compo
ffentes do Imperio, considerou com razão, que os 
habitantes das provincias do Maranhão, Pawí e 
Rio Negro, uniformemente querião aquella União ;·e 
por isso não hesitou em incorporal-as na enumera-
cão constitucional já sanccionada. . 
• Todavia a nossa completa tranquillidade sobre este 
ponto é o effeito da magnifica façanha que dá 
immortal gloria ao lord Oochrane. Tiaqui em diante 
todos os entendimentos serão convencidos da M aa;i
ma de Estado do celebrado orador econsul de Roma 
que tanto recommendou o conselho de Themisto
cles - quem tern o senhorio do mar, tem 1Mcessm"ia-
1~nte o- ImpeijQ.._ na lerra. -Qui mõi'e llieT, eum 
necesse est rermn potiri. (Cice·1:0) A !Jatalha naval 

1 
d'Actium deu o Imper\O de Roma á Augusto, aba
tendo o poder dos triumviros, antes seus socios. A 
batalha naval de Lepanto obstou á invasão dos 
turcos na Europa. 

O illustre portuguez Nuno da Cunha estava certo 
na dita maxima, com que susteve o imperio lusitano 
na India, dizendo, quando foi mandado retirar por 
cabala da Côrte-Deixo na lndia duzentas e setenta 
velas, e guarnicão para ellas; e tarde virá gover
nador que me pÔnha o pé adiante.-Bonaparte bem 
reconhec@ a_impQnancia damarinlia, quando des
ilenhava as forcas na".aes inglezas; havendo affecta
damente por âbsurdo, que o governo britannico 
tentasse com ellas bloquear a Europa : mas publi
camente reconheceu, que na guerra da França o 
lord Cochrane, só com os seus Brulótes, poderia 
destruir em Charente itodos os navios francezes ahi 
estacionados1 se fosse competentemente auxiliado 
pelo ~eu almll'ante. . 

As razões dos Srs. M.ontesuma e França, que aliás 
< reconhecem os grandes serviços do lord dochrane, 

se.. substancião, em que elle•não di.rigiu immediato 
Ófficío á esta assembléa ;· e que não é da dignidade 
délla fazer actos de precipitação, não tendQ ainda 
completa informação das circumstancias do suc
cessci. Porém é certo, que em todos os pa4zes con
stitucionaes a ditecta correspondencia dos generaes 
e' almirantes. é sómente com o governo, e não dom 
o corpo legislativo ; e no presente caso basta ria a 
homa do lo'r.d «ochrane pará nos certificarmos da 
verdade . do factq; c·om simpli'cidade e modestia. éx'
posto em seu officiô,ao governo imperial. ' 

Tambem temos officio do governo provisoriÓ_'do 
Maranhãi), além" -da incontes~vel ·notoriedade do 
facto pela embarcacão que directamente dalli veio. 
Portanto não corivém reservar a ' demon'stracão ·da 
assembléa no .. i:econhecrtnéntó e- Volo de Agradeci
menffo Idos s'ervi.cos"prodigiosos do lord Cochrane, 

\
. -que parece te,r rep,roduzido ~ ma.ravilha da· Historia 
·Sagrada,, q_uando, ao soip das tró-ínbetás,'do 'gene_ral 

1 dé risrae~ 1 se •abaléi.ião as fortllficacões 'inimigas, 
Seja-rrie · liêltc(~qui'Mnbr~rJ,! que '~ sênado de Rofl;ia 
(qil~ "erà; consul'e~ádo como úm conselho de reis) 
·qtiàndo l teve a: notiéi'Á'f<iJ'as.ivíctoriás ·~o. seu Scipião 
African,o, qu.e segurarãg o imperio r~µili.n?, mosthm 
tá! alvoroçó· e: enthu$1asmo'' de agradecimento ao 

\ 
herne vencedór, que os senadores á porfia lhe vo
tarão as ·honras nunca á algum outro dadas, de lhe 
levantarem estatuas no capitolio, no fôro, nos comi
cios e até no sanctuario de Jupiter, e com a digni
dade de consul e dictador perpetuo ; mostrando-se ) 
elle então (como diz Valerio Maxim o) grande ho
mem, não menos em recusa-las que em merece-las. 
Non defuit majoribus grata mens ad pramiia supe
riori afi·icano exolvenda. Si quidcrn maxima ejus 
merita paribus ornamienlis decorare conali sunt. 
Voluer1mt ill-i Statuas in Comit.i:o, in Rostris, in 
C1iria, in ipsa denique Jovis Opi . .llfax. cella ponere: 
"Vo luerant imaginem cjus iriwniphali ornatu indut.arn 
capitolinis pulvinaribus applicarc. Vo luenmt ei 
continimm per omnes vitce annos Consulatwm. 
peipetuarn que Dictatwram tribuere : q11ormn sibi 
?tihil iiec plebicito dari , nec Senalus consulto de-
cerni patiendo, pene tantum in recusandis honori
bus se gessit, quantum egerat in ernerend1:s (Valerio 
Maximo liv. 4. 0 ) 

Conformo-me por a proposta, e só tenho duvida, 
que submetto á esta assembléa, quanto á clausula 
ultima, de que o Brnzil n11ncci se esquecerá. dos me- ' 
ritos e serviços do lord Cochrane; pois este caso é \ 
impossível; visto que o Brazil jâmais terá esqueci
mento do seu dever, e o heróe bem póde dizer -
Exegi .Monwmentmn cere perennius. ' 

O ~R. FEnNA 'DES PrnHE1no : - ão me propo
nho .Jâ â sustentar a .Presente indicação; uão é 
poss1vel avançar â mais do que se tem dito com 
tanta erudição . Unicamente proponho-me a com
bat~r, pa.ra. que não passe, a expressão que ouvi 
aqui em1ttu, de que esta assembléa se degradaria 
da sua dignidade, se directamente votasse louvores 
e. agradeci_mentos á lord Çochrane, pelo relevantis
s1mo serviço, que aca a ile fazer á nossa sagrada 
causa: pergunto, a camara dos representantes em 
Inglaterra é inferior em dignidade â es ta assembléa? 

Ninguem me responderá que ó inferior: pois 
tenho n~s .mã?s um exemplo frisante, dado por esse 
povo o mais cioso das suas prerogativas; monumento 
historico, que até vem inserto na compilacào das 
nossas leis extravagantes; é a carta de 16 ·de De
zem bro de 1762, em que o orador ou presidente da 
e.amara dos representantes, por immediata resolução 
d~lla, apresenta ao.Conde Reinante de Sckaumbourg 
fappe os agradecimentos dos communs da Grã
Bretal)~a, . congregados ell? parlamento, pelos im
portantrrss1mos serviços feitos na defeza dn El-Rei 
de Portugal, alliado de Sua Magcstade Britannica: 
[Alguns senhores dis?er~o !~ia-se e o orador leu.) 
?o,r:t~nto voto pela rnd1caçao, com a sup.E_!essão 
J_~d1c1osat.J!!QP_os~ J!_elo __ meu am1 o Sr. Silva 
b1s oa. 
-:_____ 

O Sn. ANDRADA MACHADO: - Eu estou certo que· 
toda a assembfüa está como eu, animada de inte
resse pela gloria do nome brazileiro, e bem persua
did~ que ? acont~ciment.o de q~e se trata, por isso 
que contnbue pal'a augmento d ·aquella gloria me
rece eternos l.ouvores da nossa parte: não h~ um. 
só de{lutado que não concorde nisto; a divergencia 
de; opmião é sqbr.e o ca.nal que ha de levar estes. 
louvores. , · 
•. f liJ~ i~lµs'tre) deputado, tomando este louvor, ou, 
~gra,d.ec1men~·º' dot:r!O'premi?, disse que assim nos 
mgeriamos no. que pertencl'a ao poder executivo· 
!Dás1 a.~: ~esp;to t~mpq que se oppoz a esta suppost~, 
i~gel'encia3 • querna· 1tue realmente nos ingerissemos. 
propondo que mandaséemos ao poder executivo que, 
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0 fizesse; o que seria mil vezes peio.r ,_yorque o putados; a gratidão é para mim um dos primeiros 
obrigavamos a dar como sua, uma op1mao nossa. deveres; e portanto não serei demasiado escrupu
Supponhamos_ qu.e ~or desgraça o pode~ executivo loso no exame dos serviços, mas tambem não que
julgava que nao t111hao lugar os agradecimentos! o rerei que se lhe decrete já um titulo tão sublime. 
que faziamos nós forçando-o a que os desse? Fazia- Seguindo-se o que propuz não ficamos mudos; re
.mos que obrasse coacto. conhecem-se estes serviços, e não parecemos querer 

Portanto se ao nosso conhecimento tem chegado entender-nos com o Lord, o que póde dar lugar a 
a grandeza dos serviços, mostremos direc tamente a sinistras interpretações. O Sr. Lisboa lembrou que \ 
nossa opinião sobre elles, e demos, em nome da precisavamos muito da (orÇãiííârltillTI! porque quem 
nacão, graças a qu~m os fez. . . quer ser senhor da terra na de sel-o do mar; eu 

Ouvi lambem dizer que se assim prat1cassemos convenho na necessidade d'aquella forca e na de 
desceríamos da nossa cathegoria; mas na republica um bravo ll]lirante como Lord Cocbranºe, mas não 
romana não se pensava assim; o poder executivo ve'ji comtudo que devamos deixar por isso de ser 
residia nos consules, e todavia o senado dava como moderados e circumspectos. Os exemplos do senad<> 
fez a Cícero, até o titulo de pai da patria, quando de Roma, e da Camara dos Communs de Inglaterra 
se merecia; e ua In glaterra , como já mostrou com tarnbern me não fazem mudar de opinião não só 
um exemplo o Sr. Fernandes Pinheiro, pratica-se porque os exemplos nem sempre têm para mim 
o mesmo quando algum varão illustre concorre com grande peso, mas porque tanto em uma como em 
suas proezas para a gloria e dignidade da patria. outra parte tratava-se de decretar premio de ser-

Ora se isto assim se usa em tal nação, segura- viços, e quando se quizer aqui tratar do mesmo, 
mente uma das respuitaveis da Europa, que muito conhecidos e considrrados os do Lord, eu tambem 
seria que nós o fizessem os lambem? Vamos apos julgarei justo que assim se faça, porque se delibera 
de\la e não nos havemos de enganar. com inteiro conhecimento de causa; em urna pala-

De'mais, eu julgo que longe de nos abatermos vra assim ·como as leis marcão as formalidades com 
mostramos assim superioridade marcada, porque só que se julga dos crimes, tambem dão os meios de 
o superior julga do merito do serviço e o galard?ª · premiar os serviços. 
Portanto como nenhum dos Srs. deputados duvida Eu julgo ter respondido aos nobres deputados, e 
do merecimento do bravo Cochrane. voto pela indi- mostrado que não me opponbo a que se. dêm elogios 
cação e approvo lambem o arrebique do _Sr. Sil".a a Lord Cochrane, a duvida está no modo de os di
Lisboa para que nunca pareça que a naçao brazi- rigir; e sobre isto já declarei o meu voto. Sómente 
leira poderia esquecer-se de quem bem a serve. observarei, e por ultimo que não estou pelo que disse l 

o,sn. MONTESUaL\: - o illustre deputado que o Sr. Ribeiro de Andrada quando fallando dos ser
acabÕu ae fallar enga na-se na intelligencia que dá viços do Lord accrescentou que elle fizera mais d<> 
ao meu discurso. Suppõe que eu disse que a as- que era da sua obrigacão. 
sembléa ordenasse ao governo que fizesse elogios Sr. presidente: a 

0

obrigacão de I.ord Çocbrane 
a Lord 'Cucbrane; mas eu não disse tal; o que pro- não~~ só_livrar a Bahia, eraº tambemJ~_~g~erra 
j)lrz-foi não se dirigir directamente a assembléa a aos usitanos; portanto o Lord não fez mais do que 
Lord c'ochrane para lhe agradecer serviços pres- outro nomem da sua esphera obraria, nem mais do 
tados á nação, e simplesmente declarar ao ~overno que era da sua obrigação; todavia, torno a dizer, 
que os julgava bons, sem que dl.lo se l!'lfe n sse que não desconheço os seus serviços mas não adrnitto 
queria que o mesmo governo lhe officiasse; e por agradecimentos directos . 
tanto ao que disse o illustre preopinante, deduzido 
desta supposicão, não é necessario responder. O SR. CosTA B..1RROS: - Os servicos de Lord 

Eu ouço fâllar em declar~ção de_ ben~el'ito da Cochrane Sr. presidente, parece-me ·que nao sã<> 
P. tria. 0 creio que um tal titulo nao eve dar-se fe itos ao governo, mas á nação brazileira (apoiado, 
sem m'adura deliberação, porque o considero como apoiado); e sendo feitos á nação nós os devemos 
um dos maiores premios de relevantes serviços, e agradecer porque a representamos. Diz o Sr. Mon
não é no meio do enthusiasmo que offusca a razão tesuma que não lhe fazem peso os exemplos de 
que póde acertar-se com o justo, tendo a balança Roma e da Camara dos Communs d'Jnglaterra; e eu 
ouro fio para dar ao Lg_rclo que é do Lord e â nação digo que nós não fazemos hoje senão o que outros 
0 que é da nação. . já fizerão; e que o exemplo da Camara dos Communs 

Seria pois acertado deixar passar a febre que a é mui respeitavel; nós não somos mais do que elles 
todos actualment.e nos ataca para então deliberar- °:em nos ficará mal fazer o mesmo <Jl!-e alli se pra
mos. Quando chegou á Cortes_ de Poi:tngal. a no- tica; e terá grande basofia quem assim o não en
ticia de qúe El-Rei o Sr. . Joao VI tmha Jurado tender. 
a constituicão que ellas fizessem, mostrou a assem- Comtudo o "Sr. Montesuma parece-lhe isso in
bléa um enthu~iasmo excessivo e já se propuuhão competente; não quer admittir que se dêru ao Lord 
mil cousas; então o prudente, o liberal, e, bem po- elogios directos; mas entretanto protesta que nin-
demos dizer, o sabio Castello-Bra11co disse- Não é guem é mais grato do que elle. Eu diSSfl estou per- -
hoje a occasião de deliberar-, ~ se algum lit!JlO se suadido : bem que a sua pertinacia induza a crêr o ()

1 

• )· r-t: 
tivesse então decretado, havena agora mais um contrario. · "' v 

motivo de arrependimento; deixemos porém isto O Sn. MoNTESUMA: -An.tes que o nobre depu-
de parte porque não quero c_onsiderar por este lado lado passe adiante requeiro uma explicação do que 
a ma teria que está em questao. . acabou de dizer; aliás tomarei uma publica satis-

Se a assemb~éa tem em vista dar 0 lltulo de ~ene- facão como homem de honra. 
i merHo da patna a Lord Cochrane, trat.e-se disto; • ' . 

mas .appareção oflicialmente os seus serviços, tome- O S~. G_osrA BA.RROS: - As !flIDhas expressões 
se aonhecimento delles com o vagar e madureza j nada t1verao de odioso; e parecia-me que antes as 
necessaria, e se o mere~e:· decrete-se esse titulo. ~ev~ria ~uvir com riso, do que com sentimento de 

Eu não cedo em grat1dao a nenhum dos Srs. de- md1gnaçao. 
4 
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O SR. l\foNTESUMA: - Eu já o disse, dou-me por 
1 ·-Offendido; e quero um publico desaggraYo. 

O SR. COSTA BARROS : -Estou prompto em duelo 
litterario. 

O SR. ANDRAD,\ l\'l ACHADO: - Isso não ó negocio 
da assembléa; quem quer brigar não o diz aqui, 
porque não é lugar para semelhantes cousas. 

O SR. l\'loNTESUMA : - Peço perdão á assembléa 
.de o ter feito . 

O SR. PRESIDENTE : - A hora stá a dar; mas 
-como creio que a materia está quasi discutida, tal
vez conviria prorogar a ses-ão para se decidir; a 
.a.sembléa resolverá . 

Decidio-se que continuasse a discu são. 
O SR. VERGUEIRO: - Trata-se de dar agradeci

mentos a Lord Cochrane pelos seus serviços; e eu 
creio que na a mais ha a fazer do que examinar se 
esses feitos são uteis á nação, e como taes dignos 
do seu agradecimento. Ora que os serviços que elle 
acaba de fazer são uteis ninguem póde duvidar, e 
portanto deve agradecer-lh'os aquelle a quem são 
feitos, isto é, deve agradecer-lho's a nação por nó 
que somos os seus representant~s . 

Is to me parece tão claro, que julgo desnece sarias 
mais provas ; mas eu quizera fazer um additamento 
á indicação do r. Ribeiro de Andrada. ão é só 

.k_oid CoJibrane guem fez e~iço; as tropas de 
mar e. terra portarão-se valorosamente e muitos 
1:iiladãos se distinguirão por seu zelo e patriotismo 
preparando de antemão esle glorioso acontecimento 
que se verificou com a chegada do almirante ao 
1\laranhão. 

Não me parece justo que a assembléa s.e esqueça 
de comprehender no seu louvor e agradecimento os 
que tanto contribuirão para a reunião daquella im
portante provincia ao imperio. Eis aqui o meu 
additamento: 

« Requeiro que igualmente se dêm agradeci
! mentos ás tropas de mar e terra, e aos cidadãos que 
1 concorrrerão para a liberdade e união da província 

.e capital do 1\Iaranhão. - Vergueiro. >> - Foi 
apoiado. 

O SR. FRAl\"ÇA : - Quando me oppuz a que por 
€sta assembléa se dirigissem louvores ao 1°. Almi
rnnle não foi em sentido absoluto, nem tratei do 
merito, ou demerito de seus serviços. l\'linba in
tencão foi meramente guardar circumspecto silen
cio,° no qual a causa publica nada perdia, nem menos 
a justiça, reservando-se tão significante demons
tracão de honra para oc~asião em que melhor cou-

1 
besse. Pois na verdade, apezar das razões que em 
contrario da minha opinião se têm expendido, eu 

1 não vejo senão um passo precipitado em taes lou-

l 
vores se decretarem tao prematuramente, que nem 
-Oocumentos aQ.,.IDe.n.os_a arecem ue me atteSThm 
a ~de aos serviços que se louvao ; para que 
-Ouvindo-se. umacõmi'nissão se haja a assembléa de 
pronunciar como approvadora delles. 

ada mais temos presente do que uma succinta 
participação do governo respeito á expedição ma
ritima do 1° almirante sobre a provincia do l\1a-

I ranhão. !\las é isto por vcmtura, assim mesmo em 
embrião como se nos representa, motivo bastante 
para um decretamento de louvores, segundo se pre-

/ 
tende? Completou-se por ventura a obra da inde-
~ia ! -----._:_____ --

/ 
Não certamente, que no começo, e muito no 

começo della estamos. Quando, vencidos os nossos 

inimigos externos, Yollar a nós o 1° almirante, e de 
seus bons feitos na obra da independencia do nosso 
paiz fõr esta assembléa officialmente informada, 
embora e decretem sobre os attestados da gloria 
que nos elle co ns guio os louvores que merecer. 
Antes disso é falta de circumspecção semelhante 
passo . 

Eu me esforçarei para que alie se não dê ; e por- . 
que não venha nisso motivo de que alguem no 
tenha por !vagens Tapuias, que inconsiderada
mente e sem tino· oornmos cm ma teria de politica. 

Eu mo não tenho em conta de menos grato, nem 
de menos brazileiro do que os mais enhorcs, com 
quem tenho a honra de debater a questão : demorar 
um pa so para o dar m tempo com melhor acerto, 
não é recusar, ou tolher a acção do movimento. 

Quando fôr occasião nem a assembléa da nação 
brazileira será mesquinha em honrar quem o me
reça, nem menos será mudo o meu patriotismo, que 
ora tão silencioso se mantém. 

'ão havendo quem mai pedi s a palavra propoz 
o Sr. presidente : 

1. 0 e a assembléa approvava a indicação, salrn 
o additamento do r. Vergueiro, e salva a menda 
do Sr. Lisboa. - Venceu-se que sim. 

2. 0 Se pa sava o dito additamento. - Foi appro
Yado. 

3. 0 Se tinha lugar a suppressão lembrada pelo 
Sr. Lisboa. - Foi tambem approvada. 

O SR. PnESIDENTE assignou para a ordem do di a 
o projecto de constituição. 

Levantou-se a sessão ã 2 hora da tarde. - faâ:; 
Jo é de Carvalho e llfe/lo, secretario. 

RESOLUÇÃO DA A El\IBLÉA 

PARA CAETA ' 0 PINTO DE MII\Al\"DA MONTEl\"EGIIO 

.mm. e ~xm._ Sr. - .A as~embléa geral consli
tmnte, e leg1slat1va do 1mpeno do Bi azil, sendo-Ih 
presente. o parecer da co~mi são de legislação sobre 
o requerimento de D. Lu1za Thereza do a cimento 
e ?~tros em que se quei xão d~ injustiça com qu 
foi Julgada uma causa que ventilarão com os her
deiros do brigadeiro Felicíssimo José Victorino d 
Souza, e que ultimamente se decidio no juizo da 
Corôa da casa da supplicacão: manda participar ao 
governo que preci a que lhe ejão transmittida in
for~ações tanto a respeito da dila causa, como dos 
mo~1vos porque se não concedeu ao supplicantes a 
revista que requererão ao tribunal do desembargo 
do paco. O que V. Ex. levará ao conhecimento de 
Sua Magestade Imperial. - Deus guarde a V. Ex. 

Paço da assembléa, em 1 de Outubro de 1823.
João Severianno lllaciel da Costa. 

Sessão em 3 de Outubro de t. 823 

PRESIDENCIA DO SR. RIBEIRO DE Al\"DRADA 

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 hora da 
manhã, fez se a chamada, e acharão-se presente· 
52. faltando com causa os Srs. RodriguAs Yelloso 
Xavier de Carvalho, Araujo Gondim, Montesuma' 
Andrada e Silva, Costa Aguiar, Carvalho e Mello ' 
Almeida e Albuquerque, D. Nuno, Xavier Sobrei~ 
ra; e sem e\la os Srs. Rocha Franco, Pinheiro de 
Oliveira, Gama, Muniz Tavares, Ferreira Barreto, 
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Fortuna, Accioli, Hodrigues de Carvalho, Alencar, 
Paula Mello, i\farianno Albuquerqu~ .Silveira M~n
donca, Carneiro da Cunha, Andrade Lima, Nogueua 
da ·Gama, . Hodrigues da Costa, Henriques de 
Rezende, Teixeira da Costa, e Hollanda Caval
canti. 

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

O SR. sECl\ETARIO l\IACIEL DA COSTA leu o se
guinte officio do ministro d'estado dos negocios do 
Imperio: 

" lllm. e Exm. Sr. -Tendo levado á augusta pre
sença de S. M. o Imperador o officio de V. Ex. da 
data de hoje, em que participa ter aassembléa geral 
constituinte e legislativa procedido â no~eação de 
presidente, . vice-presidente, e secretario~, q~e 
hão de servn· durante o mez, que decorre ate o dia 
3 de 1ovembro proximo futuro: o mesmo senhor 
me ordena participe a V. EX', para o fazer prese nte 
na mesma assembléa que fica sciente das pessoas 
eleitas para os mencionados cargos. 

e< Deus guarde a V. Ex. Palacio do Hio de Janeiro, 
em 2 .de Outubro de 1823. -José Joaquim Car· 
neiro de Campos. - Sr . João Severianno Maciel da 
Costa. » - Ficóu a assembléa inteirada. 

o MESJIO SI\. SECIIBTARIO deu conta de uma parti
ci pação de mole~ti~ do Sr. Te!xeira da Costa. -
Ficou a assemblea igualmente mteirada. 

O Sn. FARIA LOBATO mandou á mesa uma de
claracão de voto, mas achando-se não conforme 
no regimento, retirou-a, e mandou novamente a 
seguinte : 

cc Declaro que na sessão de hontem votei contra o 
n. do art. 5° cap. 1° til. 2° do projecto de consti
tuicão . 

e( Paco da assembléa, 3 de Outubro de 1823. -
Evangétista. » 

o MESMO SI\. DEP UTADO disse que a não confor
mára logo ao regimento porque o não tinha ; e re
querendo en tão o Sr. Andrada Machado que s.e desse 
a todos os Srs. que de novo chegavão â. assembléa, 
informou o r. ecrctario que se tinhão acabado os 
exemplares, e o Sr. pre idente declarou que se daria 
a ord m nece saria para a reimpressão do mesmo 
regimento. . 

A este tem po entrarão na sala os Srs. Nogueira 
da Gama, Hodrigues de Carvalho, Henrique5 de 
R ezende, e Paula M !lo. 

Passou-se á ordem do dia, e entrou em dis
cussão o§. 1.0 do art. 6° do projecto de consti
tuicão que ficára adiado na sessão antecedente 
com a~ emendas dos Srs. Carvalho e l\follo e Mon-

definidas na redacção da doutrina: porque ao primeiro 
intuito parece que as disjunctivas-ou - de que 
se usa na mesma redacção, separão, e dividem em 
tres classes os estrangeiros domiciliarios do Imperio, 
que são habilitados para obterem carta, a saber: 
estrangeiros que copulativamente reunão as qua
lidades de capitalistas, e proprietarios, com estabe
lecimentos de agricultura, commercio, e industria: 
estrangeiros introdu.ctores de algum commercio, 
ou industria u til; e estrangeiros grandes servidores 
da nação ; pois em outros tantos meml;>ros 
vejo dividida a parte resttictiva da proposição com 
as ditas disjunctivas; quando aliás estou persuadido 
que basta ser qualquer estrangeiro ent,re nós capi
talista sómente, ou proprietario de certa ordem 
ou grande negociante, ou fabricante de certo fundo 
girante, para ser adoptado como cidadão brazileiro; 
e que essa é a mesma opinião dos autores do pro
jecto. 

Quereria pois que a redacção fosse concebida por 
outra maneira que nenhuma duvida offerecesse á 
intelligencia do artigo na pratica; e que cada um 
dos predicados que por si sómente habilitão a 
obtenção da carta fossem se.parados por outras 
tantas disjunctivas- ou - para remover o equivoco 
de c~pulação que resulta da enunciação dos primei-
ros cinco, como se acha no projecto. · 

l\Ias quereria tambem que se definisse, com a 
presisão que fosse possível, a lotação desses teres, 
ou a ordem desses predicadoB, em que a consti
tuicão facilite a emissão das cartas de naturalisacão 
aos· estrangeiros, para que a verificacão rlils p

0

re
missas não fique redusida â mera ºformalidade; 
coroo o são muitas habilitações entre nós: o que 
torna ridículo, e de nenhuma imporlancia um 
acto de tanta consideração política, como é a 
associação de es trangeiros ao gremio da grande 
familia nacional. Em pontos consl.itucionaes 
cumpre que fiquem marcadas precisamente as 
bazes, em que os legisladores hajão de firmar a~ 
suas deliberaçõe5, nas leis regulamentares. Eu offe
reço a seguinte 

cc EMENDA 

« Todo o estrangeiro de maior idade domiciliado 
no Imperio, uma vez que nelle possua capitaes, ou 
bens de raiz, ou estabelecimentos d' agricultura; ou 
aliás exercite algum ramo de commercio e industria; 
ou finalmente que tenha feito algum servico que se 
jul~_u~ imp~rtaute á nação. - O deputado, °França.» 
-1ro1 apoiada . 

O SR. ANDRADA MACHADO: - (Não se entendeu o 
tachigrapho Possidonio.) 

O Sn. SILVA LISBOA: - Sr. presidente: Não me 
tesuma. oppon o a 1go que me parece estar em excel-

0 r. FRANCA : -Trata-se, Sr. presidente, dos lentes bases; e só offereco, não por emenda, mas 
requisitos, de que deve ser um estrangei~o ac~ndi- por observação, que elle talvez admittiria uma 
cionado para poder entrar no nosso grem10 nacional explicação ampliativa do termo industria. Bem que 
obtendo carta de naturalisacão: e diz o § 1°, em esteja persuadido que os illustres auto:.ies do pro .. 
que no projeclo se divide ·a doutrina da ma teria jecto em discussão a entendem com a generalidade 
sugeita : que póde obter a mesma. carta todo . . º es- a mais comprehensiva, que lhe dão os economistas 
trangeiro de ·maior idade, qi~e tiver domicilio no modernos, que a applicão á .todo o trabalho activo 
Jmperio, possuindo n.el~e capitaes! bens de raiz etc .; e perseverante, e por isso a distinguem em indus
ou havendo intl'odu.::ido, ou exoi·citado algum com- tria agr~cola, commercial, fabril, manufactureira, 
mei·cio ou industria i1til; ou feito serviços impor- nautica, e litteraria; com tudo, como no sentido 
tantes á nação. vulgar, o termo industria se restringe ás artes 

A condicão de maioridade parece-me indispen- ordinarias, e liberaes, e ás manufacturas de qual
savel no qÚasi contracto desta adopção politica: quer qualidade, entendo, que seria conveniente 
.as outras porém, posto que eu as repute igualmente declarar, quando se trata de estabelecimento, tambem 
necessarias, não as acho todavia sufficientemente , se inclua para merecer a naturalisação o do ensino 
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das bellas letras, e sciencias; porque as autoridades 
que a lei declarar competentes para conc_ederem as 
naturalisações, podem entrar em_ duvida, se o 
artigo abrange lambem esta especie de estabele
cimento. 

A Europa está ~aturada dJLmestres em li~le!a
tur , que a vez esajeqi vir ao B_razil, e se ~lll!Il~m 
á viagem, na confiança de uma 11beral consl1tuiçao 
Ainda que careçamos da importação de :cabedaes, 
e industrias mechanicas, t bem necessitamos de 
im ortacão de intelligencia iittêiuia. oréliÇ'{co'mo 
aiz o mâis sabio dos antigos Reis Salomão) nem 
sempre.a carreira é dos fortes, nem a victoria dos 
bravos, nem o pão dos homens instruido . 

Ha sabios na Europa que podem dizer com o 

r 
antigo philosopho - tndo que tenho commigo trago, 
isto é, cabeca e virtude. Não seria digno da au
gusta assembléa ampliar expressamente á e ~es ·º 
beneficio da naturalisacão, assentando domicilio 
para o ensino da mocidadê? Portanto, Sr. presi~e nt_e, 
peco licença para mandar á mesa uma explicaçao 
adrucional. 

« Proponho, não como emenda, mas como e.t. 
plicação ampliativa, depois da palavra industri~
ens·ino de betlas letras e sciencias. - José da i lva 
Lisboa. » - Foi apoiada. 

Entrárão [a esse tempo na sala os Srs . Carneiro 
da Cunha, Fortuna, Marianno d'AlbuquerQ,ue, l\Iuniz 
Tavares, e Hollanda Cavalcanti, e tomarão seus 
assentos. 

O Sn. VERGUEIRO pediu a palavra e mandou á 
mesa a emenda seguinte: 

cc Proponho que se supprima o art. 6° dizendo-se 
em seu lugar - os requisitos e fórma da naturali
sacão serão n~gulados por lei. - Verguefro. »-Foi 
apoiada. 

O SR. CARNEtRO DE CAMPOS : - Opponho-me á 
· supressão do artigo, porque não acho improprio, mas 
antes muito conveniente, que tratando-se do pacto 
social se mencionem as qualidades dos que nelle 
não tendo P.ntrado originariamente, possão ter 
direito a serem admittidos no corpo politico 
braziliense e gosar em toda a plenitude das suas 
vantagens . 

Por certo que as condições com que os estran
geiros poderáõ entrar na classe de cidadãos, e 
mesmo obter os direitos políticos do Imperio do 
Brazil, se podem marcar por lei regulamentar ; po
rém uma lei regulamentar, sujeita por sua natu
resa á alterações, não offerece uma garantia tão 
inabalavel como um artigo da constituição: elles 
precizão de uma segurança firme.e immutav~l, para 
não verem mallogrados os seus prOJeCtos de emigração; 
e muito convém que tal lh'a offereçamos para os 
attrabir. 

ventureiros ue emi r· o com o intuito de 
filimente ~e en ·u ecerem, pouco lhes impor a a 
~frliiçâõâos ireitos civis ou politicos ; basta-lhes, 

que o paizque procurão lhes offereça hospitalidade, 
e riquezas : aquella lhes afiança o governo constitu
cional que adoptamos, e estas lhes assegurão as 
muitas preciosidades que o Brazil encerra em o seu 
seio, a sua extrema, sempre energica, activa, e 
per1mne fert~lidade. 

Portanto para termos por milhares braços indus
triosos, nada mais é precjso do que n.ão oppôr-lhes 
embp.raços; pois u!lla promµta, segll.l:a, e abundosa 
recompen.sa d.o trabalho, mórmente n'um bello 

clima, basta para os convidar . Porém por mais 
preciosa que seja uma emelhante povoacão é 
me,mo mui necessaria, attenta a vastidão do· ndsso 
territorio, outra de mais subido quilate nos é tambem 
muito precisa, e deve occupar mui seriamente a 
nossa attenção. 

ão bastão sómente braços, para colhermos com 
o maior proveito o que nos póde dar um paiz fe.rtil 
e rico; são Lambem indispensaveis cabedaes que os 
ponhão .iro actividade e os auxiliem, e luzes que 
os dirijão o mais vantajosamente. Semelhantcmente 
se no propomos a regenerar a nação não 
basta dar-lhe boa instituições politicas; par~ que 
estas medrem, se con olidem, e sejão per°1anentes 
é indispen ave! reformar ?S co lumes do povo, der~ 
~·amar.sobre elle b?as max1mas e luzes, que o fa ção 
mdent1fi~ar com o rnteresse ge~·a!, criem e radiqu em 
no coraçao de todos o neces ano amor á nova Iórma 
de governo. 

Para chamarmos ao no so paiz e trangeiros que 
do seu domicilio e naturalisação nos provenhão tão 
beneficos resultados, é que eu tenho por muito con
veniente que marquemos já com clareza e com o 
caracter da_ maior segurança as qualidades que de
vem pos~u1r aquel~es que se ~rop~~erem a adoptar 
por patna o Braz11. A occas1ão e opportuna; na 
Europa, foco da luzes e da civilisacão escola das 
artes e das sciencias, senhora daS ;iquezas do 
mundo pela sua aperfeicoada industria e commer
cio, o espirito geral é cónstilucional, os animes de 
todos se dirif.?eru !1- refo1:m!J.r as velhas instituições, 
que por arb1tranas. e _IIlJUSla são _incompativei 
com a sua actual cmhsação; todavia contra tão 
pronunciados desejos e incessantes e forcos lutão 
ainda intere ses e pr~juizo consagrados ê cimen
tados na larga duração de seculos : ora tendo ido 
vária a sorte desta luta, e não e tando ainda decla
rada a victoria, posto que não seja problema em 
que lado e_lla afinal se fixará, forçosamente alli deve 
haver mmtos homens aba lados e varões sabio e 
virtuoso ,_ que ~e.sgostosos da face que têm tomado 
o~ n~goc1os pollt1cos do eu paiz, se deliberem a 
vir Viver e~tre nós ao abrigo de um governo, que 
tanto anhelao . 
. ~embremo-no.s, senhores, que as cfusidencias re- f 

hg10 as e poht1cas derão outr'ora ao norte da 
A.merica ~-ses varões illustres a quem hoje os E -
tados Umdos devem os seus costumes sobrios 
gran e amo ao trabalho, e em geral todas as vir~ 
t~des moraes e politicas que os tem feito capazes da 
liberdade que I_hes ma_ntém as suas instituicões. 
Com homens tao abah ados não sejamos mesqui
nhos, franqueemos-lhes e alarguemos-lhes a entrada 
·da. noss~ a~sociaçã~ _politica, concedamos-lhes a 
ex1stencia cml e poht1ca. 

_ Home~ s. que emigrão, não pela necessidade do 
pao quotidiano, mas para melhorarem de sorte vi
verem mais_ tranquillos e com os seus direitos :nais 
bef!i. garantidos, não se desalojão com a mesma 
facilidade,_ com que mudão de patria os aventurei
ros, foragidos, e espiritos inq uictos. 

Com estes sim seja.mos mais circumspectos e se
veros, fi!l~em para obJecto de uma lei regulamentar 
a~ cond1çoe~ com que podem ser recebidos ; pois 
c1rc~a_istanc1as p~d~m occorrer, para que uma sabia 
e v1g1l~nte admm1stração deva nesta parte fazer 
conv~m~ntes alter~ções, já franqueando mais, já 
restrmgrndo a admissão delles. 

O SR. FE.RREIRA ~RANÇA tambem mandou ã mesa 
uma .emenda concebida nos seguintes termos: 
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« Possa ser admittido a cidadão o homem perse
"'Uido injustamente no seu paiz ou lançado fóra 

· delle injustamente e tenha vindo asilar-se a nós . 
O que ti ver conseguido gr~o.s. de letras em. nossas 
escolas · abstraindo de domicilio. - Antonio Fer
reira Franca . » - Foi apoiada. 

O Sn." C~nNEIRO DE CrnPos :-Não posso appro
var a generalidade com que se acha C?ncebi~o 
aq uelle additamento. Opponho-me a qu~ seia adfi!it
tido á cidadão, um homem, só porque e perseguido 
no seu paiz. Parece-me que o illustre autor deste 
additamento não distinguio uma cousa que devera 
ter distinguido. . 

E' cousa bem diversa, ser membro de uma socie
dade ou viver n'uma sociedade. O homem que é 
pers~guido no seu pa.iz, ache embo_ra no nosso toda 
a hospitalidade, emquanto . della nao se mostr~r m
digno · viva entre nós, seJa bem tratado, saiamos 
com eÜe generosos, receba de nós auxilios que elle 
não achou no seu paiz natal; mas ser memb~o. da 
nossa sociedade entrar no nosso corpo pohtico, 
sem mais exam~ seria baratar demasiadamente os ' . . direitos de cidadão, que muito deve~?S apreciar, 
e jamais conceder sem retorno de utilidade: sena 
obrar contra as regras da prudencia se no estado de 
pouco adiantamento de luzes em que por ora se 
acha o povo do Brazil, que n~o pequena parte delle 
confunde a liberdade com a licença , º· gov~rno con
stitucional com o desgoverno e anarchia, a igualda~e 
de direitos perante a lei .com a falta de respeito as 
autoridades legaes, se, digo, em tal estado fran
queassemos a porta á quanto demagogo houvesse 
no mundo, e a quantos turbulentos se nos apresen 
tassem, e demais a mais lhes concedessemos os 
direitos de cidadão. 

Não nos illudamos com o exemplo dos Estados 
(Unidos, nós ~omos novi_ç_o§.na.Ji_berqap.e,_e elle~ s~o 

, já veteranos; ell es formao uma JUSta idéa dos llfi!i
tes a liberdade adquirida pelo gozo que por muito 
tempo della já tinhão, q.ua~~o s~ separarão da s~a 
metrópole, e se constit~irao mdependentes; Já 
então possuião governos livres e populares, e tal é 
a somma de luzes e de virtudes políticas que sus
tenta o seu gov~rno, que lhe não podem fazer 
brecha os anarchistas. 

ós não estamos por o.ra em circumstancias de 
sermos tão philantropicos; devemos portan_to ser 
mais circumspectos para com aquelles que qmzerem 
viver no nosso seio, afim de não nos vermos na 
necessidade de ao depois os lançarmos fóra, e 
quando nos tenhão já muito prejudicado. 

E' verdade que o illustre dep~tado só trata dos 
que forem injustamente perseg~1~os, mas gu~m ha 
de conhecer se a perseguição foi JUSt~ ou miusta_? 
Estaremos pelo que allega o perseguido sem ouvir 
o governo que o perseguiu 'l Seremos n~s por ven
tura juiz entre aquelle governo e o foragido 'l 

Ninguem dirá que isto possa verificar-se ; por 
tanto tambem nmguem á vista . d.as reflexões 
que tenho ofTerecido poderá adm1ttir o add1ta
mento. 

(Fallárão os Srs. And_rada Machado, Vergueiro e 
Ferreira França, mas nao se entendeu o mesmo ta
chigrapho.) 

O SR. CARNEIRO DA CuNHA pediu a pala na _em_?
tivou em seu discurso o additamento ou exphcaçao 
seguinte á emenda do Sr. Ferreira França: . 

« O. homem injustamente perseguido por opi-

niões políticas e religiosas . Paço da assembléa, 3' ) 
de Outubro de 1823. - Carneiro da Cunha. »- Foi 
apoiado. 

O SR. F1uNÇA : - Fallarei primeiramente sobre 
a emenda suppressiva do Sr. Vergueiro, depois tra
tarei da additiva do Sr . Ferreira Franca. Eu entendo 
que não podemos prescindir de estábelecer os re-· 
quisitos essenciaes, sobre que se hão de conceder as 
cartas de naturalisação aos estrangeiros; porque. 
isso respeita á substancia de uma po&ição, ou artigo 
constitucional, que implica, e induz condição sine. 
qua non; e não póde como tal deferir-se á autori
dade de méros legisladores em uma lei regulamen-· 
tH. . 

Uma constituição política tem a natureza de um 
compromisso de familia, e é necessario que os com
promitten tes convenhãoexpressamente sobre a qua
lidade das pessoas estranhas com quem, digamo-lo 
assim, se comprasem de aparentar-se politicamente 
formando com ellas o grande gremio nacional par
ticipante de direitos políticos certos, e definidos, 
que se não ou torgão á méros hospedes, que só gosão· 
do favor precario da protecção do governo que os 
admitte, e tolera no paiz. 

Jsto pelo que. toca á emenda suppressiva do 
Sr. Vergueiro, quanto á outra additiva do Sr. Fer
reira França, posto que mui philantrophica pareça, 
cuido que pecca de pouco política. Eu distingo o 
direi to de hospitalidade que um governo franco e 
liberal deve prestar ao estrangeiro perseguido no 
seu pa.iz, do direito de cidadão que nesta emenda 
se lhe outorga: concedo-lhe aquelle sim, mas ne
go-lhe este, a qualidade de infeliz não torna o es 
trangeiro mais acondicionado para entrar no nosso 
gremio, do que o seria antes da diminuição da sua 
antiga fortuna. Além de que, a perseguição que 
qualquer hom em solfre entre os seus naturaes já 
estabelece uma presumpção contra elle, qu e só· 
póde ser destruida pela verdade de facto conhecida, 
e não é boa política adrniltir indistinctamente~ 
e amalgamar em uma sociedade o homem probo· 
ludibrio da fortuna, com o malvado quebrantador-
das leis que foge á punição devida pelos seus crimes. 

Pouca honra faria aos representantes da nacão 
brazileira prodigalisarem sem termo o fôro
de cidadão áquelles que por muito felizes se ha
verião de encontrar a hospitalidade em o seu paiz. 
E porque fim 'l. . . . Nis"i utile est quod facimtts 
sttilta est gloria . Não sejamos impoliticos á forca· 
de querermos ser humanos, e compadecidos da 
sorte dos outros. Votarei consequentemente contra 
uma, e outra emenda. 

Q SR. SI1<YA. LISBOA: - Sr. presidente, todos os 
prudentes reconbecem como justa a regra -
nenhum excesso é bom.- Não posso conformar-me-· 
ao· proposto additamento de se concedera natura 
lisação aos estrangeiros perseguidos injustamente, 1 
em seus paizes, ou por opiniões religiosas e 
políticas. lsto, sendo estabelecido em ~nstituição 1 
é sem exemplo em nação alguma, e destroe as bases 
do artigo constitucional, que requer nos es tran 
geiros, que se pretendem naturalizar, copulativa
mente as condições de maioridade, domicilio e esta
belecimento tilil no Brazil. Uma cousa é a absoluta' 
rejeição de estrangeiros, e outra a indiscriminada na
turalisação delles, e muito menos pelo vago titulo de 
pet·seguidos em· seus pa·izes. 

Os Srs. deputados que propõem esta extremosa 
liberalidade, confundem q direito do asylo, com .o. 

""'--'-'-- - -5 
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direito do cidadão brazileiro. A nossa constituição rosos virem ao Brazil inculcando-se por injusta
não nega aquelle, mas não prodigaliza este. Fran- mente perseguidos por seus governos, e de serem 
queia ~ hospitalida~e, & o exerci?io ~a i~dustria victimas da intolerancia por opiniões religiosas e 
util, isto basta. Arnda que o Braz1l nao seJa terra politicas. Taes malvados melhor seria que fossem 
inhospita, e respeite os direitos da humanidade, aespachados nas forcas de seus paizes. Aqui occorrem 
deixando viver em seu seio a qualquer pessoa de me dous casos sobre o assumpto. Não obstante a 
outra nacão, que á ella vier, sendo como a a.ltar de tolerancia do governo inglez, que deixa correr as 
refugio â. quaesquer expatriados, e tendo ao mi-· obras litterarias sobre fórmas de governo, e seitas 
seravel por cousa sagrada, sem severo escru- religiosas quando soube, que, industriosa e clandes
tinio da causa da vinda ; comtudo, não deve pre- tinamente, se propagavão no povo milhares de 
scindir da inspecção da policia sobre emigrados, ou folhetos do sedicioso americano Thomaz Paine, or
intrusos, nem constituir sem valor o direito de ci- denou ao procura or ããêórôa, que contra ele pro
dadão por indistincta graça de natm·alisação, nem cedesse conforme ás leis, do que resultou o ser esse 
pôr em perigo a segurança publica com tumul- sophista proscripto. . 
tuaria entrada de gente de paizes revoltos, ou per- Fugindo para França no principio da revolução 
turbados, não 'lhe convindo ser como a antiga Roma, deste paiz, foi naturalisado pela assembléa, como 

l segundo dizia Cícero, o enxurro de todos os povos perseguido por sustentar os direitos do homem, e 
- Sentina omniu-m gentium. até lhe derão um lugar de deputado; sendo depoi 

. El-Rei de Inglaterra Jorge III.. quando subio ao na mesma assembléa tratado por idiota, e prezo 
throno constitucional, tendo as hberaes idéas da para ir á Guilhotina, por ter sido um dos deputados 
tolerancia civil, logo declarou - no meu reinado contra a faccão de Robespierre; e teria igual fado, 
não ha pers0 guição.- Será honorifico ao nosso go- se este não fosse destruído. 
verno imitar o exemplo deste monarcha con titu- Com semelhante pretexto de perseguido em a
cional, que, reinando mais de meio seculo, elevou poles veio o general dos revoltoso Peppe refugiar-se 
a nacão ingleza á tão alto grão de civilisação, ri- á Portugal, dando-lhe as côrtes uma pensão de 
queza·, e potencia. Devemos ter o timbre de dizer: quatro contos de réis, que nunca darão ao maior 
no Imperio do Brazil não ha perseguição de servidor do estado. 
-qualquer estrangeiro . com tanto que não turbe 0 Taes exemplos nos devem escarmentar. Por i so 
culto publico, nem viQle as leis do estado. Porém 
seria absurdo erigir em cada província, cidade, ou voto contra ª generosidade arbitraria de naturalisar 
villa, um pretório para julgar se forão mi não in- ao~ que se di~em injustaruente perseguidos no seu 
justamente perseguidos os degradados ou espa- paiz, ou emigrados por inlolerancia de opiniões 
triadas dos respectivos paizes, que aportarem á religiosas e políticas. Eu sempre farei banda á 
territorio brazil'liro, e para Joa

0
0 se lhes dar em parte contra os que assim desperdiçarem o direito 

de cidadão brazileiro. premio a naturalisação. 
O Brazil bem póde dizer - quem me constituio O SR. ARAurn LIMA olfereceu tambem a emenda 

juiz entre vós e o vosso governo? Como se dis- seg:uinte: no caso de se assentar na suppressão do 
tinguirá a pretensa perseguição, se o caso foi por artigo, como propuzora o r. Vergueiro. 
delicto civil, ou por meras opiniões religiosas e po- « (Dada a suppressão.) O estrangeiro que se do- 1 
liticas? Não ha governo que não tenha defeitos, e miciliar, e se mostrar util na fórma que a lei deter
descontentes, porém não é menos certo, que ha minar.-Araujo Lima. »-Foi apl)iada. 
p erturbadores publicas, que, á tiLu_l9 de li~e~·aes, O SR. PAULA E l\1ELLO igualmente olfereceu a se-
se obstinão em propagar suas opmoes religiosas guinte: 
-e políticas, e até infleis, e ímpias, contra o systema 
e symbolo do governo estabelecido, fazendo pro- <e Os que como colonos vierem estabelecer-se no 
selytos, e minando a constituição, boa ou má, do Imperio, independente dos outros requisilos.-Paula 
estado. e lJlello. »-Foi apoiada. 

A entrada promiscua de taes liberaes só servem O SR. CARNEIRO tambem mandou á mesa a se-
para levarem a desordem aos paizes aonde buscão guinte emenda. 
asylo ; elles devem ser o eterno objecto da vigi- cc A habitação ou domicilio entende-se a resi
lancia do governo. Nem delles se espere moderação, dencia de quatro annos com animo de permanecer. 
e taciturnidade. Tem sido bem ponderado por phi- -Francisco Carneiro. »- ão foi apoiada. 
losophos e estadistas, que o puerperio do entendi-
mento é ainda mais forte e irresistível, do que a Julgou-se discutida a mate1ia, e o Sr. presidente 
do parto corporeo : quem concebe qualquer pensa- propoz se passava o paragrapho como estava redi
mento, que entende ser util communicar por vai- gido. -Venceu-se que passasse salva a melhor 
dade, ou consciencia, não deixa jámais de o fazer, redacção. -
não obstante quaesquer prohibições do governo. Seguirão-se então as emendas consideradas como 
Por isso os chefes e propagandistas das seitas reli- additamentos, e propoz-se : 
giosas, ou ~ivis, são os ente~ mais perigosos de 1. 0 A do Sr. Carvalho e l\follo.-Não foi appro-
qualquer paiz. vada. 

Entre nós ainda _su.bsist~ o tratado com Ingl~- 1 2.• A do Sr. Paula Mello. -Tambem não foi 
terra, de não se admittir reciprocamente de um paiz 1 approvada. 
para outro a réos de crimes odiosos. Ainda que se 

1 
3.9 A do Sr. Ferreira França, dividida em duas 

notou ser essa estipulação mui vaga, com tudo, na I partes. -Não passou. 
ordinaria intelligencia sem cavillação, se entende. a 4 ° A do Sr. · va Lisb~~ -Foi @provada. 
respeito dos perturbadores do estado, dos assass1- 5.• K-do Sr. AraUJO Lima. - Julgou-se preju-
nos, bancarroteiros, e falsificadores, cujos delictos dicada. · 
são não só contrarias á ordem civil, mas tambem 6.• ~ do Sr. França . ...:.. Foi approvada como 
aos interresses da humanidade. E' facil a:taes facino- base da redacção. 



7.0 A do Sr. Montesuma, que se dividio em 
f duas párfes.-Forào ambas approvadas, mas veri

ficando-se em cada uma das hypotheses as circum
stancias requeridas no paragrapho do projecto. 

Passou-se ao Si 2° do mesmo artigo 6° que diz : 
r « Os filhos de pais brazileiros que:perderão a qua-

lidade de cidadãos brazileiros, uma vez que tenhão 
maioridade e domicilio no Imperio . » 

n_el "f ~ijó ; e incumbio-se ao Sr "-!diggel G_almon o 
exammal-a para expôr. na assemblea o seu conteúdo. 

O SR. SlLyA L1snoA apresentou o seu.diploma de 1 
depu a<!_ó ~p~la ~fdadLdé!. Bahia. - Fohemettido â 
commTusão de poderes . ' 

Como nenhum dos relatores de commissões pedfo 
a palavra, declarou o Sr. presidente que se passava 
aos pareceres adiados, e entrou em discussão o da 
commissão de legislação sobre a pretenção dos 37 
moradores do Tanque na Comarca do Sabará, que 
ficára adiado na sessão de 5 de Setembro. 

Fallárão alguns Srs. deputados ; mas por dar a 
hora clA leitura dos pareceres , declarou o Sr. presi
dente adiada a discussiio. 

O SR. FRANÇA :-De qualquer maneira que este 
O SR. SECRETARIO MACIEL DA Cosri. pedio ª pa- assumpto seja considerado, cumpre remettel-o á 

lavra/cara ler o seguinte officio do ministro de es- d d · · d acção o po er executivo ..... . ....•. .. . . ...•.• 
tado os negocios a guerra: ........ . . . ... . ...•. . .. O direito por que hoje se 

« lllm. e Exm .. sr.-Levei á presença de S. M. o rege esta parte da administra5ão publica não con
lmperador o ?fficio de V. ~x. de 30 de ~et~mbro sente que algum seja desapossado das teITas que 
pelo q~al e.~. a_s emblea geral,. const1tumte e occwpa senão por sentença pronunciada em acção de , , ~ 
legislativa lnformaçoes so~r~ os mofavos que qe~er- reivindicação ventilada com audiencia das partes. ~ ~,,/• ~ '\.:1'-'' 
m1~i\.2,_ o go_y~rn? á adm~tt1r nos corpos do ~xer- Depois quil1_uiz do Rego no governo de Pernambuco 

1

. ../\~ , ;1J/l 
~to na~1onaI offic1aes 1us1t1mos vmdos da Bãliia, e d.esapossQ.!1 ~uitos lavradoE_es das _ suas _pos.ses nã~ >,) .,e, ti 
o mesmo augusto senfior m~nda que ~u responda a tituladas subirão ao throno representaçoes e EI:,.Rei V 1;Y 

V. Ex. para ~er ]Jresente a .assernb!ea geral, c~n- 1J.~ VI firmou e suscitou a legislação qúfliavia 
stttuinte e leg1slat1va o segu~te . Nao se póde. c!!zer á este respeito. 
l'igorosamente .que tae~ ?fficiaes fossem admittidos · guem hoje por simples sentenças de medição / 
ao serviço; seria esta 1dea ex.acta ~e pelo m~nos es- póde lançar fóra das terras medidas aos intrusos : 
tivessem elles aggregados, .isto e_. COil'_:l dm~1to a ha de convencei-os por via ordinaria. (Não se ou
commandos,. aos acc~sso~, e as gratificaçoes alem do vio 0 resto.) 
soldo;_ mas is.tos~ nao dé!: com tres subaHern~s que O SR. PEREIRA DA CUNHA :- Quando este pare
se achao addidos, e a. lei de , e ezem ro de ce;r se apresentou logo eu disse que o negocio não 
180'6 nem marca a dtfTerença d estes .que. apenas nos competia e devia ser remettido aos meios judi-
recebem ~seu soldo sem nenhum outro direito . ciaes. 

«Assim mesmo forão geraes e peculiares a~ ra~ões Estes homens queixão-se de que um terceiro os 
que teve ~ governo pa~a ass1m obrar; as pnmeiras quer lançar fóra do terreno que cultivão, pois usem 
são detlus1das da prat~ca constante de todas as dos meios competentes; a assembléa não é juiz, 
nações cultas que adm1ttem d~ertores_ _nas suas fi- nada tem qu e tomar em consideraÇão; e por isso 
leiras; e sem que o g?verno se. metta a fazer ~ não posso approvar o parecer, porque pedir infor
elogio d'. esta gente, nao ]Jóde de1xar de ~otar aqm mações sobre um negocio que está fóra das nossas 
que muitas vezes s~ tem t1ra~o delles partido v_anta- attribuições parece-me que não tem lugar. 
joso. Forão as razoes peculiares a 11r_oclamacao ~o O SR. CARNEIRO DE CAMPOS :-Ha leis em vigor, 
c~ronel Lima commandante do exercito ~a 13ãfüa, pelas quaes se deve decidir esta questão ; portanto 
de que remetto. um exeTllplar, e ~~cessidade que nada mais têm a fazer os queixosos do que se
em co_nseguencia della tmha 0 governo de ll)anter guirem os meios ordinarios ..• . ... . . .. ..... . ...• 
eslCls officiaes dando-lhe soldo, e.J;gendo ao mesmo . . . , _ 
t empo vigiar a sua conducta e opiniões politicas; o Julgou-se ~1s~u~1<ia a m~t~na e posto a votaç~o 
que melhor se podia conseguir po~os debaixo o parecer foi reJ~itado, decidmdo-se q.ue o negocio 
das vistas de chefes que delles informassem. de que tratava nao era da competenc1a da assem-
- « O officiÕdõ"°coronel Lima quando os enviou para biéa. 

aqui não lhe aponta crimes particulares; grandes, Passou-se a outro parecer da mesma commissão 
mas geraes, erão esses em que elles estavão envo~- sobre dispensas de habilitações e lapso de tempo que 
,,idos; mas todo 0 mundo sabe, que a responsabi- ficára adiado na sessão de 25 de Setembro. 
lidade dos effeitos da guerra eae sobre os governos O SR. FRANCA :-Eu não concedo, nem o poderia 
que a ordenão, e os chefee que a dirigem. Muito conceder, senao consequente em meus princípios, 
mal faria á causa da subordinacão a admissão de que ao governo se relaxassem as dispensas de lei; 
outros principios, isto é, se subálternos e so.ldados porque seria isso destruir por uma parte a obra que 
fossem increpados aonde são meros ent.es abed~ntes. pretendemos consolidar por outra. 
Finalmente devo expôr a V. Ex. com franqueza em Não é, porém, a hypothese que debatemos tal, 
ultima razão, que o governo a quem estão incum- que incorressemos nessa censura. São duas chama
bidos os sagrados deveres de manter a inviolabili- das dispensas as que se nos propoem, as qhaes cha
dãde do imperio, e a conservação.da tranquilli~ade mo eu antes restituição de direito pessoal caduco, 
publica pareceu-lhe que nada disto se ofTendia, e para se fazer um acto solemne, que fôra já permit
se mostrava a generosidade da nação brazileira, tido fazer e se não fizera em certo praso do tempo 
sem risco na marcha de seus augustos destinos. decurso; contra cujo commisso ha a excepcão reco-
Deus guarde a V. Ex. Palacio em, 3 de Outubro de nhecida em direito de que ao legitimamente impe-
1823.-João Vieira de Carvalho.- Sr. João Seve- dido não corre o tempo; ou seja isso no exercício 
rianno MacieldaCosta.)i-Foiremettido á commisão de actos de jurisdicção contenciosa., ou jã volun-
.de guerra. taria. 

O Sn. MARIANNO DE ALBUQUERQUE offereceu á as- Tenho portanto q:ue' tal dis ensa de lapªo de tem-
.seq:lbléa u~a memoria do cidadão e tenente coro- p~~ á . mediç§,o e demar<:açao de sesmarias, 
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não é outra cousa mais do que a prônunciação de 
um direito de restituicão em hypothese, que em 
these se acha facultado ºao impedido; quando se dão 
legitimas premissas para ~e elle conc~der. Nem faz 
duvida recorrer-se para isso immediatarnente ao 
governo; porque se o mesmo governo é o que im
mediatamente emitte as cartas de data com a con
dição de se demarcar em certo tempo, á elle tam
bem immediatamente compete o relaxar a pena do 

'commisso inc~rso J?elo lap_so do mesmo tempo ~oi;i
cedido. Tudo isso e mater1a que resab~ ao exerc~c10 
do poder executivo e que sem graves mc~n_venien
tes se não poderia destacar. da sua atlnbmça?. 

Se o governo se não hvesse reservado imme
diatamenle até aqui as d~t~s de terras e que ª. sua 
distribuicão entre os ind1v1duos da classe agncola 
estivera éommettida á sesmeiros locaes, com total 
independencia de confirmacões parciaes, seria o 
meu voto que perante os mesmos sesmeiros a~
rassem a; partes a innocencia de taes commissos 
de lapso de tempo e que por elles forse pronun
ciada a respectiva restituição com appellação e ag
gravo no caso de recusa. 

Tanto estou eu convencido, de que a chamada 
dispensa de lei no caso é u~ appellido m_al imposto 
á cousa qne outro nome devia ter. Isto digo eu pelo 
que respeita ás chamadas dispensas de lap~o de 
tempo para se medirem e demarcarem s~smanas de 
data antiga: muito mais de ponto, po:em, sóbe a 
razão pelo que respeita á questão das. d1~pe~s~s que 
o Imperador haja de facilitar. na Jtmsd1cçao do 
grão-mestrado das ordens : po1~ sendo este uma 
pura deJeaacão do poder ecclesiastico e que como 
tal o não ~eéebe elle da nacão; mal poderiamos fa
cultar-lhe como representantes da mesma nação as 
dispensas dos estatutos e definições da~ sobredilas 
ordens, que constituem uma communidade estra
nha dirigida em seus actos por um outro poder a 
que se acha subalternado o do grão-me_stre. 

Votarei portanto que o go~erno ?Ont1~ue na ~ar
cha da administração seguida ate aqm aos ditos 
respeitos. 

O SR . CARNEIRO DE CAMPOS : - A'cerca de se 
concederem habitas da ordem de Christo, eu Lam
bem 1ve alguma duvida; mas considerando que as 
ordens já não são como erã? d'antes orde~s regu
lares, mas sim uma verdadeira ~ondec~raçao poh
tica e que o seu mest:ado s_e aclfa reunido á corôa. 

Estas razões e muito mais a de ter esta augusta 
assembléa resolvido que ficassem em vigor todas as 
leis, decretos e resoluções que nos região, em
quanto o contrar~o não fosse ordenado, havendo 
aliás uma resolucao que declarou dever o Impera
dor exercer o mêstrado da ordem d.e Çhristo, como 
unido á corôa, me persuadirão que se. devia cont1.
iíüãr a conferir esta, assim como as mais ordens mi-
litares de que esta~a!Ilos de posse. . , 

Continuando a 1dea do mestrado reumdo a corôa 
do imperw. não é sobre as dispensas para se e!Ie
ctuar a mercê do habito que me occorreu a duvida 
de se concederem pela secretaria de estado, porque 
estas dispensas só. concede o grão-mestre e não p~
dia entrar em duvida que o Imperador nesta quali-
dade legilimamente as concedesse. . 

A resolução que se pede, é para outras dispensas, 
como 'sejão as de habilitações para encartes de offi
cios, lapsos de tempo para passarem as cartas pela 
chancellaria, etc. Estas dispensas versão sobre ob
jectos de pequena en ti~ade e que d_everião s.er ve
Iificados antes de confendos os offic1os; a falta dei-

las, porém, é assaz incommoda aos agraciados e até 
os póde~õr nas circumstancias de perderem o que 
obtiverão, não por culpa ;:>ropria, mas de seus pro
curadores ou agentes, principalmente os residentes 
fóra da côrle. 

Pelo que, á excepção do lapso de tempo para se 
confirmarem as datas de sesmarias, vistas as pon
derosas razões produzidas do ter a assembléa que 
regular novamente essas datas, entendo que se deve 
autorisar o governo para continuar a conceder essas 
dispensas, que por esrylo erão do expediente ordi
nario da secretaria do estado; pois as Cõrtes de 
:{;isboa, apezar de serem bastantementr. escassas, 
relativamente aos poderes do governo, não achárão 
que devião coarctal-o nesta parle; como se verifica 
pelas muitas dispensas deste genero, concedidas 
pelo governo que se acbão a cada passo transcriptas 
nos Diarios, depois de in !aliadas as Côrtes e ju
rada a constituição. 

O Sa. ANDRADA l\1Ac1uoo:-( ão se entendeu o 
tachigrapho.) 

Julgando-se discntida a materia,dividiu o Sr. pre
sidente o parecer em duas partes e propoz : 

1. 0 Se a assembléa approvava a 1 • parte, i to é, a 
continuação da concessão da dispensas de habilita
ções J>ara se professar na tres ordens militares.
Decidiu-se que sim; continuando-se a dar pela se
cretaria d'es ado ãos negocios do imperio. 

2. 0 Se approvava a 2• que era r elativa ás dispen
sas de lapso de tempo.-Decidiu-se que não. 

O SR. PRESIDENTE declarou que a ses ão seguinte 
começaria secreta; e que, se continuasse publica, 
se discutiria o projecto de constituição. 

Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde.-Jlli
guel Calmon du Pin e Almeida, secretario. 

RESOLUÇÕE DA ASSEJ\IBLÉA 

PARA JO É JOAQUIM CARNEIRO DE CAMPOS 

11lm. e Exm. Sr.-A assembléa geral consti
tuintes legislativa do imperio do Brazil, tomando l 
em consideração as noticias ultimamente recr.bidas 
do Estado Cisplatino, manda recommendar ao go
verno a prompta remessa de todas as informacões 
que puderem esclarecer á assembléa sobre o estado 
actual dos negocios de Montevidéo. O que V. Ex. 
levará ao conhecimento de Sua .l\fagestade Im
perial. 

Deus guarde á V. Ex.-Paço da assembléa em 2 \ 
de Outubro de 1823.-João Severianno Aíadiel da 
Costa. • 

PARA 0 MESMO 

Illm. e Exm . Sr. - A assembléa geral consti
tu~te e l~gislativa do jmperio d~ Brazil, tendo pro
cedido hoje á nomeaçao de presidente, vice-presi
dente e secretarios para o mez que decorre do dia 
d'amanhã até 3 de ovembro, manda communicar 
ao governo, que tem eleito para presidente Martim 
Franci.sco R~beiro d_e Andrada, para vice-presidente 
Antomo Lmz Pei;e1ra da Cunha, para secretarios 
effectivos João Severianno Maciel da Costa, Miguel 
Calmou du Pin e Almeida, José Antonio da Silva 
Maia e José Feliciano Fernandes Pinheiro, e para 
supplentes Manoel José de Souza França e Fran-
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cisco Gê Acaiaba Montesuma. O que V. Ex. levará 
ao conhecimento de Sua Magestade Imperial. 

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

Sessão em 4 de Outubro 1le t 823 

PRESIDENCIA DO SR. RIBEIRO DE ANDRADA 

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

O SR. HENRIQUES DE REzENDE pediu licença para 
se retirar por incommodado. 

Foi mandada á mesa a seguinte declaração de 
voto: 

e< Declaro que na sessão ultima fui de voto que 
não passasse o art. 6° do projecto da constituição, 
na parte em que foi votado.-Paula e JJ!ello.-Cus
todio Dias.» 

O SR. SECRETARIO FER ANDES PINHEIRO leu o se
guinte officio do ministro de estado dos negocios da 
fazenda: 

cc lllm. e Exm. Sr.-Sua Magestade o Imperador 
manda remetter á V. Ex. a inclusa exposição does
tado da fazenda publica, para ser presente á assem
bléa geral constituinte e legislativa e á vista delle 
resolver o que achar mais conveniente; esperando 
Sua Iagestade, que com. a maior brevidade .possí
vel . eja o governo hab1h.tado para poder satisfazer 
ás despezas extraord_inar1as que .eXIge a def~za do 
imperio e sustentaça? . da s~a mdepei:idencia em 
tão melindrosas e cnt1cas c1rcumstancias em que 
se acha a nacão brazileira . 

u Deus gu~rde á V. Ex.-Paço, 3 de Outubro de 
1823.-Manoel Ja cinlho Noguefra da Gama.

r. João Severianno Maciel da Costa.» 
O SR. PRESIDENTE : - Parecia-me con-veniente 

reservar para a sessã9 de segunda-feira a leitura ~a 
ex posição ou relator10 que acompanha este offic10 
até para lhe dar maior publicida.de, porque hoje 
não está quasi ninguem nas galenas . 

Resolveu a assembléa que assim se fizesse. 
O SR. FRANÇA :-Sr. presidente, antes de en

trarmos na ordem do dia eu peço a palavra para 
dizer que recebi de Joaquim Gonçalves Lédo uma 
carta em resposta ão officiõ que na qualidade de 
secretario lhe dirigi, parlici pando-lhe a deliberação 
da assembléa a respeito da sua vinda; abri esta res
posta porque o sobrescripto trazia o meu nome e 
cumpre-me remettel-a á mesa. 

O SR. MACIEL DA CosTA fez a leitura nos se
guintes termos : 

« lllm. e ·Exm. Sr.-Tenho a honra de accusar a 
recepção do officio de V. Ex. datado do 1 ºde Agosto 
passado em que me participa, de ordem da sobe
rana as~embléa geral constituinte e l.egislativa ~o 
Brazil, que achando-se legal o meu diploma podia 
ir tomar parte nos trabalhos da mesma como de
putado pela provincia do Rio de Janeiro, uma vez 
que em conformidade das instrucções de 19 de Ju
nho de 1822 me mostre sem crime, que me inhiba 
de ter assento nesse augusto congresso. · 

e< Parece que a opinião publica e o tempo já ti
verão a valentia de elucidar o negrume da calum-

J 

nia, que, no silencio de todas as leis e na poster
gação de todos os direitos e de todas as garantias 
sociaes, ~e afu el!-~ou da_y2~ria .. Mas_, n~m esta I 
fama pubhca, que Jª prevemo a mmha JUSt1ficacão, 
nem o grito da minha consciencia, que lhe é muito 
anterior, justifiC~Jl todavia pera.!!t~ a. lei: sem 
esta derradeira apuração não me conto seguro e 
sem segurança não devo voltar para onde escapei 
de ser victimado á malevolencia poderosa. o 

« Conseguida, porém, esta ultima solemnidade, 
voarei á minha patria e com ella exultarei , ou com 
el a conftindirei as minhas cinzas, defendendo a 
sua independencia, a sua liberdade e o throno em 
que ella collocou o seu augusto imperante. 

« Rogando á V. Ex. queira fazer-me a honra de 
transmittir ao conhecimento da soberana assem
biéa esta minha resposta, rogo-lhe tambem a de 
offerecer-lhe por mim todos os respeitos de um ci- ' 
dadão amante da sua patria e fiel á sua nação. 

« Deus guarde á V. Ex.-Buenos-Ayres, 4 de ' 
Setembro de 1823.-Illm. e Exm:-Sr ." i'líanoeT José 
OeSouzá- Ftança.-Joaquim Gonçalves Lédo. »
Ficou a assembléa inteirada. 

Passou-se á ordem do dia e entrou em discussão 
o § 2° do art. 6° do projecto de constituição que fi
cára adiado na sessão antecedente. 

O Sn. ANDRADA MACHADO offereceu a seguinte 
emenda de redacção ao dito § 2°: 

cc Os filhos de pais cidadãos brazileiros que per
derão esta qualidade por se naturalisarem em paiz 
estrangeiro, uma vez que tenhão no imperio domi
cilio e cheguem á maioridade.-Andrada Jllacha
do.n-Foi apoiada. 

O SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE: - Parece-me, 
Sr. presidente, que este paragrapho ainda precisa 
de uma addição. Acho razoavel que se faça ex
pressa distincção entre os filhos nascidos antes do 
pai perder a qualidade de cidadão brazileiro e os 
que nascerão depois da pêrda : estes justo é . que 
precisem de carta de naturalisação para obter um 
titulo que não têm porque seu pai o perden; mas 
os que nascerão antes, devem ser cidadãos sem 
precisão de carta. 

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

O SR. ANDRADA MACHADO :-Quando se dá por 
motivo da precisão de carta nestes filhos o ter o 
pai perdido o direito de cidadão, está claro que se 
entende dos filhos nascidos depois que o pai per
deti aquelle direito; mas se tanta clareza é precisa 
ponha-se -os que são nascidos depois.-Eu não o 
puz porque o julguei desnecessario, visto que nin
guem póde perder o que tem sem hav~r motivo 
para se lhe tirar. Aqui trata-se de fazer cidadão 
aquelle que o não é, o filho do que tinha perdido 
essa qualidade. E porque não é elle cidadão ? Por
que seu pai o não era quando elle nasceu. 

Parece-me portanto que se não póde torcer a in
telligencia; mas quando queirão explicar todas essas 
miudezas, eu não me opponho apezar de o consi
derar superfiuo. 

O SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE :-Eu digo que 
toda a clareza é necessaria, ~orque isto não é só 
para nós, nem só para agora, e para o futuro e par.a 
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o Brazil inteiro; é preciso que se saiba quaes são os Nós não devemos excitar cium~s entre as pro
fi\hos que n,a hypothese de seu pai ter perdido o :vincias, antes convém remover todos os motivos 
titulo de cidadão, precisão de carta de naturalisação que possão produzil-o e mostrar por nossa condu
para terem aquella qualidad9; aliás póde haver du- cta que estimamos e promovemos com igualdade o 
vidas e enganos que cumpre evitar. bem de todas ellas. 

Portanto se o Sr. Andrada Machado quer accres- Além disto, Sua l\lagestade já está bem inteirado 
centar mais alguma cousa para clareza, não duvido de tudo o que se tem aqui passado e do modo com 
concordar na sua emenda; e se a assembléa entende que foi recebida aquella agradavel noticia nesta 

0 que está assim bem redigido, eu cedo. assembléa. Portanto voto contra a indicação. 
(Fallárão lambem os Srs. Vergueiro e Araujo O n. ANDRADA MACHADO :-Ainda hn outra ra-

Lima, mas não se pôde ordenar os discursos pelo zão para que não pas e a proposta. 
que escreveu o tachigrapho Victorino .) A noticia não veio a esta assembléa por Yia ex-

0 Sn. ANDRADA MACHADO requnrcu o adiamento traordinaria, mas pela ordinaria; e nos tive se sido 
do paragrapho e sendo apoiado, entrou em dis- transmiltida por uma mensagem, então teria lugar 
cussão . o mandarmos a nossa deputação, mas no caso em 

O SR. DuARrE SILVA :-Eu não posso convir no que estamos não convenho; além disso, não o fize
adiamento por uma razão bem simples. O artigo mos, como dis e o nobre preopinante, na evacuação 
trata dos estrangeiros que podem obter carta de d~ lrOPa lusitanas da Bahia, o mesmo devemos 
naturalisação; e este paragrapho trata dos filhos de praticar no presente caso. 
cidadãos brazileiros que tenhão deixado de o ser, 9 R. PRESIDENTE propoz a indicação, foi re-
isto é, que tendo perdido a qualidade de cidadãos ge1tada. 
deixárão de ser brazileiros; portanto que importa O-S R. GoAnDE, pedio a palaHa, e por parte da 
agora saber se perderão direitos civis ou direitos commissão de instrucção publica leu o seguinte 
políticos ? Deixando de ser cidadãos já se vê que requerimento: 
perderão todos esses direitos. . « Requeiro que se peça ao governo, pela repar-

Agora tratamos dos que nascerão de pais que tição competente , a relação da imporlancia annual 
perderão a qualidade de brazileiros: em lugar com- das contribuições litterarias em cada uma da pro
petente veremos como se perde essa qualidade. vincias do imperio. - Gomide. » - Decidio-se que 

Acho pois que o paragrapho está bem concebido se officiasse ao governo . 
e voto contra o adiamento. . O _SR . l\foN_TESUMA: - Sr. presidente: a pro-

0 SR. CARNEIRO lambem se oppoz a que ficasse vrnc1a da -ªlua, mmha patria, em consequencia da 
adiada a materia do paragrapho; mas o tachigra- uerra !!!l sofü:eu, e ue felizmente terminou com 
pho declarou que não pôde perceber os argumentos 0._3eu triumpho, ficou totalmente destruída: entre 
em que se fundou para contrariar o adiamento. t9Ê!IS as do impeno é talvez a que tem padecido 

Julgando-se sufficientemente discutido o adia- ~ais. Eu. conheço bem o seu estado deploravel, ma 
mento e posto á votação, foi rejeitado. ~nda _hOJ~ nas cartas que recebi ~e desc~evem a 

O SR. CARNEIRO :-Como a assembléa resolveu ~y~isena .. As suas manças est.iio reduz~das ao 
que não tem Lugar o adiamento, eu mando á mesa - . 0 a~atimento pela falt_a de comml'._rc10 e d 
o meu additamento concebido nos termos seguin- agricultuia, por_que os negociantes perderao _os seus 
t . ' fundos, e a maior par e do lanadores nao têm 
es · . . . . _ . . meios de fabricar por elfeitos dcs a guerra terrível 

cc Os direitos de c1dadao brazlle1ro perdem-se: e devastadora que tudo arruinou. 
cc 1.0 Pela mudança de domicilio para paiz es- Seria inutil apontar um por um todos os seu 

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

" 2. 0 Por sentença que condemne a desnaturali- tuação, Já que não é po sivel restituir de repente o 
sacão e banimento. - Francisco Carneiro. » - commercio e a agricultura ao mesmo tlorescent 
Apoiado. estado em que antes se achavão. • 

O SR. PRESIDENT_E declar~u ~dia~a a discussão E~, com~ deputado daquella provincia, estou na 
por dar a hora da 101tura das rnd1caçoes e pareceres. precisa obngação de apontar a esta assembléa tudo 

O SR. RIBEIRO CA~rPos pediu a palavra e man- o que julgar conven~ente para sa~var a minha patria 
dou á mesa a seauinte d~ males que a afthgem; e por isso me Lembro de 

0 
requerer por. m~io de i~dicação que se decrete para 

cc INDICAÇÃO a~ella_provrnc1a uma Junta protectora de agricul-
cc Proponho que se mande uma depulação á Sua tura e commercio para auxiliar estes dous ramo 

Magestade Imperial para asseverar-lhe o modo prifiiãrio.s das rendas da nação, e remediar quanto 
como esta (l.Ssembléa recebeu a fausta noticia da fe- fôr poss1vel 11:s desgraças da província . da Bahia, 
liz restauração da província do Maranhão, e o pra- certamente digna de melhor sorte. Eu concebi o 
zer que teve a mesma assembléa por tão feliz acon- que proponho nos seguintes termos : 
tecimento. 

cc Paco da assembléa, 2 de Outubro de 1823.
Ribeiro • Cannpos.» 

O SR. Dus :-Eu acho que não tem lugar o que 
propõe o nobre preopinante. Quando se restaurou 
a Bahia, successo de t~nta influencia para o bom 
êxrtu-da nossa causa, não se mandou deputação al
guma ã Sua Magestade; e se então se não fez, cómo 
se quer agora que. se faça 'f" 

cc INDICAÇÃO 

cc Attendendo ao extraordinario e critico estado 
em que se acha o commercio, agricultura e artes da 
pr~vincia da Bahia, em consequencia da guerra que 
felizmente tem acabado com victoria : proponho 
que se decrete o estabelecimento de uma junta pro
t~ct~ra da agricultura e commercio naquella pro
vrnc1a; e para que este negocio tenha todo o cunho 
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de perfeição, o[ereço esta idéa á illustre commissão 
de agricultura, commercio e artes, para que dê ur
gentemente sobre isto o seu parecer, o qual sendo 
affirmalivo deverá ser acompanhado do projecto de 
lei para esta creação. - O deputado, ili ontesunna. » 

O mesmo Sr. deputado requereu a urgencia, e 
sendo apoiada entrou P,m discussão. 

O SR. DuARTE SILVA: - Sr. presidente : contra 
a urgencia só tenho a lembrar que todas as attri
buições que se podem dar a essa junta, já estão 
dadas aos conselhos provinciaes pela carta de lei da 
creação dÓs governos das províncias; e portanto 
me parece ociosa esta nova instituição de junta 
protectora 

O Sn. ÁNDl\ADA MACHADO: - O nobre deputado 
bem sabe que a mataria considerada em geral é da 
competencia dos governos provinciaes ; mas istQj 
um caso extraordinario que requer algum11: provi
óencia ; e por isso remetta-se á commissão a pro
pasta para dar o seu parecer: é sobre isto que versa 
a urgencia requerida. 

(Fallárão os Srs. Vergueiro e Araujo Lima, ma11 
não se entendeu o mesmo tachigrapho). 

O SR. PR ESIDENTE propoz a )..!.ffiencia, e foi ap
provada. 

O Sn . SECRETARIO MACIEL DA CosTA fez então 
2ª leitura da indicação. 

O SR. ANDRADA MACHADO: - Eu lembro que 
provavelmente o nobre deputado que fez a proposta 
terá mui boas idéas a este respeito, e julgo que as 
deve apresentar para serem examinadas pela com
missâo. 

O SR. VERGUEIRO : - Sou da mesma opinião; e 
requeiro que se fôr a proposta á commissão, a esta 
se una o nobre preopinante para lembrar o que lhe 
occorrer sobre a materia, pois tambem penso que 
terá idéas que convirá aproveitar. 

O SR. PRESIUENTE, consultou a assembléa e de
cidio- e que se remettesse com urgencia á com
missão de agricultura e commercio, ouvindo o autor 
da indica ção se o julgasse preciso. 

O n. LorEs GAMA : - Em uma das sessões do 
mez passad0, fui chamado á ordem não tendo fol
iado mais do que duas vezes; desde esse dia puz-me 
á espreita a ver se algum Sr. deputado era tambem 
chamado á ordem por fallar mais vezes do que as 
permittidas pelo regimento, e para isso fiz o meu 
apontamr.nto; hontem vi eu um Sr. deputado fallar 
tres vezes, e hoje tornou a fallar outras tres, sem 
ser chamado á ordem; para evitar estas incohe
rencias offereço a seguinte 

« INDICAÇÃO 

« Proponho que um dos Srs. secretarios que não 
tiver de redigir a acta aponte as vezes que cada um 
dos Srs. deputados falia, e que o Sr. presidente não 
dê a palavra sem cousultar primeiramente os apon
tamentos . - O deputado, Lopes Gama.» 

O SR. PRESIDENTE: - Não sei que se conceda a 
nenhum Sr. deputado o fallar mais vezes do que as 
permitlidas; só poderá ter isto succedido alguma 
vez por engano. 

O Sn. LoPE GrnA: - Eu proponho a minha 
indicação não só porque se falla mais vezõs do que 
as concedidas, mas para se pe_rder o costume_de 
fallar sem se pedir a a vra . Muitas vezes ainda 
esta fa llando um Sr. deputado, e já outro se levanta 

~yai ta,mbem foliando, de sorte que ás vezes nem 
se percebe o que dizem; parece-me, portanto, que 
e necessaria a indicação para sustentar a igualdade 
e para a ordem regular dos trabalhos. 

O Sn. CARNEIRO DA CUNHA :-Eu apoio a indicação 
pprque sou testemunha de ter aqui acontecido o 
que o nobrr preopinante acaba de dizer ; eu mesmo 
tenho sido chamado á ordem, neganJo-se-me o \ 
foliar; e outros o podem fazer sempre que querem; · 
portanto temos indulgencia com uns e com outros 
não. (A' ordem, á ordem). 

O Sn. PRESIDENTE propoz a urgencia, e não foi 
apoiada. 

O Sn. ÁRAUJO LmA: -Levanto-me para reque
rer que emquanto se discute a constituicão se 
destinem alguns dias para se tratar de outrás ma
terias que são de muita importancia, e cuja dis
cussão está suspensa, quando é de muito interesse 
que se decidão. 

Eu espero que a assembléa tome isto em conside
ração para ordenar alguma providencia afim de que 
se possão terminar taes negocios; eu lembro, entre 
outros, o projecto da creação das universidades cuja 
discussão ha muito que está interrompida. 

O SR. PR.ESIDENTE: - Já disso me tinha lem
brado, e queria propôr que se destinassr. a quinta
feira só para tratar de taes objectos. 

O SR. ÁNDRADA MACHADO : - Não só este dia se 
póde dispensar, mas os que V. Ex. vir que são pre
cisos, pois quando se ordenou que se disc11tisse a 
constituição, não se prohibio o dar-se alguma outra 
mataria para ordem do dia. V. Ex. póde entre
meiar as que julgar mais urgentes para ir adian
tando o atrazado que não póde ficar em abandono ; 
demais até convém variar de matarias porque não 
se cança tanto o espirito pensando em objectos 
differentes, como applicandO-Sfl sem intocrupção a 
um só. 

O Sn. VERGUEIRO: - E' indispensavel a provi
dencia requerida, não só para se tratar das mata
rias adiadas, mas para se continuar a discussão do 
regimento de que tanto precisamos para a ordem 
dos trabalhos; eu bem conheço a urgencia do pro
jecto de constituição, mas o regimento tambem é 
de absoluta necessidade, além de termos de sanc
cionar alguns projectos de lei para se poderem pn
blicar, e que são da maior importancia. 

O ~R . CARNEIR_D DA CUNHA : --:- Erão os projectos 
be 101 um dos obJectos que eu trnha em vista lem
brar; pois são de muita ponderacão, como disse o 
Sr. Ve_rgueiro, que me prevenio: · E' indispensavel 
conclmr estes trabalhos porque até o publico já 
está á espera delles por lhe serem annunciados nos 
periodicos. Para esse fim me _lembrava de propôr 
que se prorogasse a hora destrnada para as indi
cações e pareceres, e quando a prorogação.,não fosse 
de uma hora, fosse ao menos de meia hora. 

O SR. FEnNAN1lES PINHEIRO : - Como se trata de 
assignar dias para discussão de materias atrazadas, 
lembro que propuz na sessão de 15 de Setembro 
uma indicação sobre este objecto,e que ficou adiada 
pela hora, podia agora ler-se, e deliberar sobre 
ella. 

O SR, MAcIEL DA CosTA fez a leitura da indicação 
(Veja-se a sessão de 15 de Setembro.) 

Depois de algumas reflexões, o Sr. presidente 
propoz á assembléa: 
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1. 0 Se convinha em que se destinassem alguns 
dias á discussão de outros objectos além da consti
tuicão. - Venceu-se que sim . 

2. 0 Se esses dias serião dous em cada semana. -
Venceu-se que.sim; e ficou por isso prej udica~a 
a 2• parte da indicação do Sr . Fernandes P~ -
nheiro. 

O SR. FERREIRA DE ARAUJO: - Sr. presidente: 
não posso ler sem intl!gnação a maneira desatten
ta, com que os period1cos desta côrte referem as 
decisões desta augusta assembléa, mórmente de
pois que começou a discussão do proj ecto de consti
tuição. 

Limitar-me-hei ao chamado Diario do Governo 
porque este titulo póde enganar muitos leitores, 
persuadindo-os da sua veracidade. Par~c~ que 
acintemente tem este desfigurado as decisoes da 
assembléa, fazendo-a determinar as cousas mais 
absurdas . 

Para não fallar vagamente, apontarei no n. 75 a 
sessão de 18 do passado, em que o copista diz que 
passou a 2• parte do art. 2° com o additamento 
do Sr. Alencar; o que é absolutamente falso. No 
n. 77 diz que perguntando o Sr. presidente se a 
tabella (das leis) regulava, venceu-se que não; ~ 
que é o maximo do ridiculo . Não me cansarei 
em r epetir os grandes absurdos, e par_adoxos, que 
este copista tem posto nas bocas de vanos Srs. de
putados, mas lembrarei que no n. 'i9 assevera que o 
Sr. Alrncar disse que os africanos devem ter voto e 
iniciativa . Do que tenho exposto se vê que, correndo 
pelas provincias este papel, ellas creráõ facilmen_te 
que a assembléa tem sanccionado os maiores dis
parates, e deste modo cahirá por terra toda a nossa 
forca moral. 

Para obviar este mal, o remedia, que primeiro se 
offerece, é pôr em dia, ou o mais proximo possível, 
o Diario da Assembléa. Mas vemos quanto isto 
é diflicil, I! conhecemos os motivos, talvez insupe
raveis, de um atrasamento imprevisto. Lembra-me 
porém outro expediente, que não encontra opposição 
alguma. As actas podem facilm~nt~ pôr-se em ~i_a, 
e estas levando aos nossos constitumtes a expos1çao 
veridica dos nossos trabalhos, preveniráõ, ou re
mediaráõ os damnos que possa causar a ignorancia 
ou a malicia, com que se assoalhão tantas falsi
dades. 

"Para isto, assim como se determinou que do dia 
15 do passado, em que principio u a discussão do 
projecto de con~tituição, se começass!'l o s_egundg 
volume do Diario, que cumpre adiantar; assim lam
bem proponho eu que comece da mesma ~poca o 
segundo volume das actas, as quaes se adiantaráõ a 
ponto de seguirem de muito pe_rto as respectivas 
sessões. Portanto offereço a segumte 

cc INDICAÇÃO 

e< Requeiro que se imprimão com a maior brevi
.dade as a~tas desde o dia 15 de Setembro em dian
te sem detrimento da publicação das antecedentes, 
p;aticando-se o mesmo que com o Diario da Assem
bléa, afim de que o publico, mórmente das outras 
provincias, conheça exac_tamen_te as dec~sões da 
assembléa na presente d1scL1ssao do proJecto de 
constituição. 

« Paço da assembléa, 4 de Outubro de 1823. -
Ferreira de Araujo. » · 

O SR. ANDRADA MACHADO : - Eu só lembro que 
o regimento tem remedio para isto; em um dos seus 
artigos falia-se dos que falsificão em periodicos as 

deliberacões da assembléa, e ali se diz que o jorna
lista será prohibido de as escrever, além de incorrer 
na pena que lhe couber por lei. Eu mesmo sou 
queixoso desse mal; tem alterado as minhas fallas, e 
figurado que eu disse o que nunca proferi ; mais de 
um exemplo podia apontar em prova do que digo, e 
tanto que até pretendia dingir uma carta ao 
redactor do Diario para emendar laes falsi
dades. 

O SR. ARAUJO LmA: -As actas ni1o vão para 
fóra, porque ninguem as compra, e portanto com a 
sua publicação não se destroem os erros d'esses 
periodicos; o unico remedio é adiantar quanto fôr 
possível o Diario da assembléa . 

O Sn. MoNTESUMA: - Não ha duvida que se 
marca no regimento, uma pena; mas creio que não 
tem applicação para este caso esso artigo do regi
mento, porque elle propriamente só estã approvado 
interinamente para nós; nem os redactores sabem 
de tal deliberação aqui tomada; e portanto preci
sa-se de outro remedio. 

O SR. ALENCAR: - Eu creio que se está fallando 
fóra da ordem; não se trata agora de saber o que 
se ha de fazer aos taes period1stas; o objecto da 
indicação é a impressão das actas feita pelo modo 
determinado para a do Diario; e eu sou de vol,o 
q_ue se dev~m imprimir sem demora porque 
sao necessarias para se consultarem sobre os 
objectos j~ decididos, e a não se imprimirem 
com brevidade tal que andem em dia escusado 
é cuidar da sua impressão porque para mais nada 
s~rvem do que para se ver o que se tem ven 
c~do, como a cada passo se precisa nas discus
soes. 

O SR. CARNEIRO DE CAMPOS: - Eu não julgo 
urgen~e a indicação porque ~ui facilmente se põe 
em drn as actas. Determmou-se a . respeito do 
.Diario que se cuidasse já da publicacão dos debates 
da constituição pela grande difficuldâde de pôr em 
dia o Diario; mas não acontece assim com as 
actas, pois apenas. registrada uma, tira-se copia, e 
manda-se para a imprensa: portanto a não haver 
demoras na ollicina é facilimo andarem as actas 
em dia. 

O SR. :t:'RANÇA: - Eu tambem não vejo precisão 
des_ta m~d1_da, porque jã se expedirão ordens para 
se impr1m!r log~, tud~ quanto se remettesse d' aqui 
para a typograph1a nac10nal; e portanto as actas hão 
de imprimir-se com brevidade sem se tomar este 
expediente. 

O SR. FERREIRA DE ARAUJO : - Não sei expressar 
o meu . as~ombro pela affincada e. quasi singular 
contrad1cçao, que tem honrado a mmha indicação. 
Dirigindo-se. esta sómente a preveuir, e estorvar os 
funestos effe1tos, que póde produzir no publico uma 
relação viciada dos trabalhos desta augusta assem
bléa, eu me persuadia de que igualmente interessa
dos no bom conceito da mesma, serião todos accor
des em a~raça~ a med_ida proposta, ou em lembrar 
out:a mais e~c~z. L1sonJeou-me a unanime appro
vaça.o dos mais 11\ustres oradores, que se dignarão 
de aJuntar ás minhas exprefsões humildes o fogo da 
sua eloquencia. 

Pensei que passasse sem a menor opposição a 
sustentação do credito da assembléa, e a conser
vação da opinião publica, que é toda a sua força. 
Porém ouvi impugnar a minha proposta, com 0 
motivo dos muitos trabalhos, de que a typographia 
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está sobrecarregada. Eu perguntaria se esses tra
balhos são mais interessantes, e ainda mesmo mais 
indispensaveis do que o indicado. 

Porém este mesmo motivo não subsiste. Que 
detrimento faz ã typographia que se imprima uma 
acta de Outubro, que é de urgente necessidade, 
~om preferencia a uma de Julho ou Agosto, que 
Já nos serve de pouco? Substituindo-se portanto 
ás antigas actas as mais recentes, àesappareceria 
esse fanta sma de difficuldade. l\las nem isso mesmo 
é necess~rio; eu sei a fa cilidade, com que se póde 
conseguir o que propuz, e conheco perfeitamente os 
recursos da typographia nacional." 

Qual .será log.o ? mot\vo desta opposição? N ec 
satis cio , nec si scuun , dwere ausim. A as~embléa 
conhece ? fim, a que se dirige a minha indicação . 
Se me foi fo rçoso accusar faltas, assim cumpria 
para que se conhecesse a necessidade do remedi o. 
f\lguns dos rs . deputados propuserão outras me
didas, que por serem mais rigorosas, nem, por isso 
são menos justas, eu me limitei a querer vingar 
a reputação do congresso, a que tenho a honra de 
pertence r, e a dos meus illustres collegas, sem 
pe~sar um só instante em outro algum motim, ou 
obiecto. 

Julgando-se discutida a ma teria, propoz-se a indi
cação e foi approvada. 

O SR. PRE IDENTE assignou para a ordem do dia: 
1.0 A sancção do projecto de lei sobre governos 
provinc1aes: 2. 0 A continuação da 2• discussão do 
projecto sobre creação de unirersidades: 3 .0 Segun
das lei turas d' alguns projectos de lei. 

Levantou-se a sessão ás 2 · horas da tarde. -
Miguel Calmon du Pin ·e Almeida, secretario. 

Sessão em G de Outubro de ~ 823 

PRESIDE:'!ClA DO SR. RIBEIRO DE ANDRADA 

Reunidos os Srs. deputados pelas l O horas da 
manhã, fez-se a chamada, e acharão-se presentes 
72, faltando com causa os rs. Hodrigues Velloso, 
Pereira da Cunha, Araujo Gondim, Calmon Junior, 
Andrada e Silva, Carvalho e Mello, e D. Nuno, e 
sem causa os Srs. lllontesuma, e França. 

O n. PRESIDE:'!TE declarou aberta a sessão, e leu
se a acta da sessão secreta do dia 4 concebida nos 
termos seguintes : 

( SESSSÃO SECRETA) 

PllESIDENClA DO SR. RIBEIRO DE Al'\DRADA 

A's 10 horas procedeu-se á chamada, e acharão
se presentes '74 Srs. deputadosJ. faltando com causa 
os Srs. Rodrigues Velloso, uondim, Andrada e 
Silva, Carvalho e Mello, D. Nuno, Teixeira da 
Costa, e Sobreira. 

O Sn. PnESIDENTE declarou aberta a sessão, e 
propoz que havendo o Sr. deputado Nogueira da 
Gama requerido sessão secreta para ser apresen · 
tado á assembléa um officio do ministro e secretario 
de estado dos negocios da fazenda, cuja lflitura 
podia, sendo publica, comprometter o credito na· 
cional, resolvesse a mesma assembléa, na confor
midade do art. 170 do regimento interno, se tal 
objecto deveria, ou não ser tratado em segredo. 

Fallando sobre isto alguns Srs. deputados, e 
sendo requerida por outros a leitura do sobreditl' 

officio e relatorio, consultou o Sr. presidente a 
assembléa - se approvava que se lessem.- Foi 
decidido que sim. 

Passou o Sr. secretario ~laciel da Costa a fazer a 
leitura requerida. Então sendo dada a palavra a 
varios Srs. deputados, e não havendo quem mais 
foliasse sobre a materia, perguntou o Sr. presidente: 

1.0 Se a assembléa julgava· finda a discussão.
Julgou-se que sim. 

2. 0 Se o oilicio e relatorio do ministro e secretario 
de estado dos negocios da fazenda, cuja leitura 
fizera o objecto da presente sessão secreta, deverião 
ser lidos em sessão publica.- Resolveu-se que 
sim. 

3. 0 Se a presente acta lambem deveria ser lida 
conjunctamente com a da sessão publica, que se ia 
abrir.- Decidio-se que sim. 

Finda esta leitura da acta da sesssão secreta, 
leu o mesmo Sr. secretario a da sessão publica do 
mesmo dia, e forão ambas approvadas. 

O Sn. SECRBnmo 111ACIEL DA CosrA deu conta das 
participações de molestia dos Srs. Pereira da Cunha, 
e D. Nuno.- Ficou a assembléa inteirada. 

O mesmo Sr. secretario leu o seguinte officio 
do ministro e secretario de estado dos negocios 
da fazenda com o relatorio ou exposição do estado 
da fazenda publica, que fizerão o objecto da sessão 
secreta: 

« Dlm. e Exm. Sr.- Sua Magestade o fmperador 
manda remetter a V. Ex., a inclusa ~posição do 
estado da fazenda publica para ser presente á as
sem biéa geral constituinte e legislativa, e á vista 
delle resolver o que achar mais conveniente : es
perando Sua Magestade q~e com a maior bre..,idade 
possível seja o governo habilitado para poder sa
tisfazer ás despezas extraordinarias, que exige a 
defeza do lmperio, e a sustentação da sua inde
pendencia em tão melindrosas e criticas circum
stancias, em que se acha a nação brazileira.- Deus 
guarde a V . Ex . 

« Paço, 3 de Outubro de 1823.- llf anoel Jacintho 
N ogueira da Gama.-Sr. João Severianno l\Iaciel · v? J 
da Costa». <:;;ju- 1-'-

« EXPOSIÇÃO DO ESTADO DA FAZENDA PUBLICA 

« Senhor.- Se em 1812, a despeito da intriga, e 
da cabala, ousei rasgar o espesso e mysterioso véo, 
que cobria o thesouro, então chamado real, per
suadido de que a desconsolação publica, a exlincção 
do patriotismo andão a par da miseria publica, de 
que a ruina dos Estados, a quéda dos Imperios são 
consequencias das desordens das finanças, e de que, 
serido estas bem administradas, chegando as rendas 
publicas para as publicas despezas, nada ha a temer, 
agora que fui por Vossa Magestade Imperial en
carregado da presidencia do thesouro plo\blico, em 
que me acho, no tempo da nossa independencia, e 
liberdade ; na presença da assembléa geral, con
stituinte, e legislativa, d' este Imperio, é de minha 
ri"orosa obrigação dar conta do estado, _em q"1e 
achei o thesouro publico no diª 21 e ulho deste 
anno, em que pela primeira vez nelle compareci, 
pãi:a concluir o balanço do semestre, que o meu an
tecessor havia principiado, e não me limitando só
mente á exposição do actual estado da fazenda 
nacional, sou levado pelo ardente desejo de coo
perar para a publica felicidade, quanto permittem 
minhas forças, e apoucado talento, a indicar es 
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cc Pelo orçamento n. 6, da despeza extraordinaria 

com que devemos contar neste segu ndo semestre, 
se vê, que ella subirâ á somma de 900:000$000 rs. 

" O orçamento n. 7, da divida passiva do theso uro 
publico em o fim do anno de 1821, mostra que 
o empenho do thesouro n'essa epocha era de 
9:870:918$096 rs. 

meios que me occorrem, para nos tirarmos dos 
actuaes, e grandíssimos embaraços, em qlle nos 
achamos, e para nos habilitarmos a elevar rapida
mente este nascente lmperio ao gráo de força, d~ 
opulencia, de consideração, e esplendor, de _que e 
susceptivel, e para que tem todas as proporçoes ; a 
fim de que a assembléa geral constituinte, e legis
lativa, haja de deliberar, e resolver o que achar mais 
conveniente. « Pelo estado da divida passiva do mesmo thesouro> 

appresentado em n. , conhecerá 'o sa 1agestade 
«Não me deve ser estranhada a demora, qlle tem Imperial, que se achava a divida em fim de Junho 

havido desde 21 de Julho até agora para a apresenta- de 1822 elevada a 10:176:580$783 rs., tendo aug
ção do resultado de minhas meditações: ellas de pen- ruen tado cm seis mezes 305:662$687 rs. 
dião de contas, que immediatamente pedi a todas 
as repartições do thesouro, afim de se pod~r formar «Ü n. 9, mostra que a mesma divida no fim de Junho 
uma idéa, se não exacta, ao menos mU1to a pro- de 1823, se elevou a 12:055:582$456 rs, a que accres
ximada da sua annual receita, e despeza ordinaria, centando-se a quantia de 100:563$495 sr., entrada no 
da sua divida actira e passiva, dos recursos extra- thesouro por motivo dos sequestros, se deve reputar 
ordinarios, que de antemão estivessem preparados, a divida publica na somma de 12:156:145$fl5L rs., 
para se poder fazer face ás despezas extraordinarias: tendo tido de augmento em um anuo a som ma de 
mas não havendo até então algum trabalho já feito, 1:979:5658168 rs. 
que podasse servir para a prompta execução desta cc O n. 10, mostra igualmente os artigos, em que 
minha ordem, apezar da maior assiduidade, e des- augmentou a divida publica no referido anuo, de 
vélo dos officiaes do thesouro, sómente á poucos 30 de Junho de 1822 a 30 de Junho de 1823, 
dias é que me forão dados os elementos, que me e os artigos em que houve diminuição, de
erão indispensaveis, e por isso é que só agora posso vendo-se entre elles contar a somma pertencente 
apresentar a Vossa Magestade Imperial o estado aos sequestros de que já fiz menção. 
do thesouro publico do Rio de Janeiro no fim de « Pelas contas n. 11 dadas pelo contador geral da 
Junho do corrente anuo de 1823, por um orçamento 2• repartição do thesouro publico das províncias de 
que muito pouco distará da exacção mathematica, Minas Geraes, Goyaz, Matto Grosso , Santa Ca
impossivél sem duvida em semelhantes objectos, e tharina, Rio Grande do Sul, e S. Paulo, serão pa
bem assi~ os conhecimentos, que no mesmo the- tentes as rendas, e despezas de cada uma dellas, e 
souro ha do estado da fazenda publica das pro- a importancia de suas dividas activas, e passivas, 
vincias do lmperio do Brazil. segundo as noções que presentemente ha no Lhe-

« Pela demonstração da receita, e despeza apre- souro, roconhecen&o-se por ellas que l\linas Geraes 
sentada em n. 1, pertencente ao primeiro semestre tem um deficit annual de perto de 60:0008000 rs. 
do corrente anno de 1823, serão patentes a Vossa Goyaz de perto de 20:0008000 rs. l\latto Grosso de 
l\Iagestade Imperial todas as despezas, que se fi- 10:5448614: anta Catharina de 34:8708645rs., mon
:r:erão no dito semestre, e as entradas, que houverão tando estas faltas annuacs em as dilas quatro pro
no thesouro, sendo o saldo geral de todas as caixas vinciasá mais de 125:0008000 rs,. sem se ter em conta 
no ultimo de Junho da quantia ders. 278:1038962. a despe:i.a da extracção dos diamantes, para a qual 

«Pela conta porém, que apresento em n. 2, co- devia concorrer a junta da fazenda de l\linas Ge
nhecerá Vossa l\Iageslade Imperial que no mesmo raes com a quantia de 120:000$0~0 rs., por anno. 
dia 30 de Junho, em que se fecharão as contas, para 
se proceder ao balanço do semestre, sómente exis- «Pelas contas n. 12 dadas pelo contador geral da 
tião disponíveis nas diversas caixas do thesouro rs., 3• repartição do thesouro publico das províncias do 
210:014$952 entrando nesta somma 132:658$231 rs. Espirita Santo, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do 
em escriptos da alfandega, e letras a vencer, e de- orte ~lagôas, )arahyba do Norte, Piauhy, Ceará 
vendo- se deduzir della a quantia ders. 70:000$000 Maranhao, e Pará, se apresentão todas as ~ações 
da decima parte, e dos juros do em prestimo, a cujo que presentemente ha no ~hesouro a respe1~0 . das 
pagamento se ia logo a proceder, além de outros rendasedespe~asdestasprovmc1as,edassuasd1_v1das 
indispensaveis, e extraordinarias, que estavão de- -a~ 1vas, e pas_s1vas, segundo os balat?ços receb_1dos ; 
signadas, como o pagamento das chapas de cobre, podendo-se accres.cen tar que os ult~mos offic.1os de· 
que se comprarão com a condição de ser logo feito, a~gum~s dellas mais recentes só trata~ de pedH"pr?
o que abson·eria em muito pouco tempo este saldo, v1denc1.as pa:a as suas actuaes urgen~1as.' como sep 
que achei disponivel. o offic10 da Junta da fazenda da provmcia da. Bahia 

"Pelo n. 3, conhecerá Vossa Magestade Imperial em data de 23 _de Ju.lho deste ann.o, em que da .conta 
que, sen~o o recebimento total do empreslimo, de só ter d1spomv~l em caixa. 8: quant1<1; _de 
dos dous gratuitos, da s384gr\mção para a marinha, ~:711$862 rs ., os da 1un_ta da provmc1a do Espmto 
e dos sequestros, de 596: O 5 rs-:-, até-ô diã 30-de :;auto, notando o deficit annual de 33:172$387 rs. 
Junho, se tinha dispendido destes recursos extraor- « Não me é possivel apresentar tambem como 
dinarios a som ma de 386:2898083 rs. devera, e desejara, a conta de alguns recurs~s desta 

«Pelo n. 4, será presente a Vossa Magestade Im- provincia, não obstante a ter exigido, como sejão 
perial que, segundo o orçamento das diversas as dividas activas procedentes de ajustamentos das 
entradas, que se podem esperar neste segundo se- contas das decimas das casas ; do imposto sobre as 
mestre de 18'.23, teremos de receita ordinaria do heranças, e legados ; da administração do dizimo 
thesouro publico somma ds 1:769:0~0$0~ rs. do assucar; de alguns emprestimos, que pelo the-

« No orçamento da despeza ordmaria do mesmo souro se fizeri.o, e de que os principaes farão ao 
segun~o semest_re, _n. 5, achará Vossa Magestade nuncio arcebispo de Damieta, e ao conde de Amer
Impenal a applicaçao, que se pretende fazer da so- vai, importantes em rs. 40:0008000 pouco mais ou 
bredita somma da entrada presumivel. menos. 
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u Igualmente não posso por ora apresentar a rela

ção dos bens nacionaes, que tambem exigi, para 
constar sua qualidade, valor e quantidade: se es
perasse pela couc!usão destes trabalhos, ainda 
muito mais se demoraria esta minha exposicão, e 
por isso delles prescindi, accrescendo a pouêa in
lluencia, que' taes recurso~ poderáõ ter no estado 
actual da fazenda publica. 

cc Com menos razão se poderá es tranhar a falta de 
noções claras, e circumstanciadas do estado da fa
zenda _publica de cada uma das províncias deste 
Impeno: por vezes se têm exigido, e de muito 
poucas ~êm vindo com a clareza, e individuação 
necessar1a, merecendo entre as juntas de fazenda 
particular elogio a da província de Minas Geraes , 
pelas tabellas que tem mandado, e em que sómente 
~~!ta a ~numera ção dos proprios nacionaes. Tenho 
Ja ex1g1do por ordens circulares, o que é relativo 
aos bens naciona es, e mandado expedir semelhan
!es. or~e11s com formularios de tabellas, feitas á 
im1taçao das de Minas Geraes, para mais claro co 
nhecimento de todos os artigos de renda, e de des
peza de cada uma das províncias: e só para o 
futuro se poderá apresentar o resultado de taes 
requisições. • 

cc Por es ta simples, e clara exposição conhecerá 
V. M. Imperial que me encarregou de um thesouro 
empenhado até o fim de Junho do corrente anno 
na grande somma de perto .. de trinta milhões, e 
meio de cruzados, perseguido diariamente pelos 
seus credores, que com justa razão solicitão seus 
pagamentos, sem achar preparados recursos 
alguns extraordinarios, com que possa fazer face 
ás despezas extraordinarias, t que indispensavel
mente se devem fazer, e subindo estas por um mo
derado orçamento, apresentado no n. 6, á rs. 
900:000SOOO até o fim do corrente anno de 18".23. 

cc E' evidente, que das províncias deste imperio 
na_da podemos esperar nas actuaes circumstancias, 
antes pelo contrario sêremos obrigados a soccorrer 
algumas dellas, como já fi ca indicado, com mais de 
rs. 280:0008000 annualmente ; e a supprir as des
pezas dos seus deputados. 

«Não menos é evidente, que apezar da maior 
actividade na arrecadacão das rendas, e fiscalisacão 
das despezas, não sóménte cresceu a divida publka 
no decurso de um anno do ministerio do meu an
tecessor perto de cinco milhões de cruzados, mas 
foi necessario recorrer-se ao producto do empres
timo, dos donativos, contribuições para a marinha 
e até mesmo dos sP.questros, absorvendo-se destes 
recursos quasi um milhão de cruzados. 

« Tambem é claro a todas as luzes, que, ainda 
devendo-se esperar os mais felizes resultados do sys
tema de administração, que a sabedoria da assem
b1éa geral constituinte e legislativa ha de sem du
vida estabelecer, não poderáõ jámais os seus resul
tados ser sufficientes para o pagament~ de trinta 
milhões de cruzados, que devemos ; e ao mesmo 
tempo para a satisfação das despezas ordinarias, e 
indispensaveis, e para o pagamento de despezas ex
traordinarias, proprias do estabelecimento de um 
lmperio, onde tudo se deve crear e promover com 
mão larga e generosa, se quizermos em pouco 
tempo firmar a nossa independencia, e sermos 
contados entre as nações da primeira ordem. 

« Finalmente são fóra de duvida as terriveis con
sequencias da falt(I de pagamentos em todo e qual
quer tempo, e muito particularmente na melin· 

drosa época da nossa regeneração política, em que 
muito convém evitar desgostos dissipar sustos, ata
lhar a ruína, e mesmo a desesperação dos credores 
do thezouro, e desviar dos empregados, pensiona
rios e servidores publicos, a fome e a misena. 

cc Longe porém de nós a indecisão, e o susto no 
meio de tão grandes embaraços ; ponhamos nossas 
vistas sobre o brilhante futuro, que aguarda este 
nascente Imperio : confiemos na sabedoria das de
cisões da assem bléa geral constituinte e legislativa 
sobre o estabelecimento da renda publica ordinaria 
com justa, e adequada proporção ás despezas ordi
narias, que forem ind_ispensaveis : e esperemos 
della o remedio, que julgar 'mais efficaz, e proprio 
ás actuaes circumstancias, se não merecer a sua 
approvação o que vou propôr. 

« Não me cansarei com a repetição das doutrinas 
dos autgres de economia política, de administração 
e do. credito publico: já não é licito duvidar, de 
que se não devem, nem podem fazer despezas ex
traordinarias com as rendas ordinarias : é fóra de 
questão, que só por meio de operações de crr.dito, 
e por emprestimos é que convém occorrer ás des
pezas, que entrão na classe de extraordinarias, 
como sejão a do pagamento das dividas anterior
mente contrahidas; as que de necessidade se devão 
fazer para a defeza, e conservação do estado na 
presença de alguma guerra; para o melhoramento 
da agricultura, commercio, e navegação; e para a 
instrucção publica. · · 

Deixando de parte o pagamento da futura des
peza ordinaria, para qual sem duvida se estabele
ceráõ sufficientes, e bem entendidas imposições, eu 
vou indicar as operações de credito, que julgo in
dispensaveis, e da maior urgencia nas actuaes cir
cumstancias, em que nos achamos : serão baldados 
todos os esforços da assembléa geral constituinte 
e legislativa, se não tiver quanto antes á sua dispo
sição meios e gra~des. meios, para com ell~s ha~i
litar o chefe const!Luc10nal deste nascente imper10 
a firmar a nossa independencia, a defender-nos dos 
nossos inimigos, e. a promover a instrucção, e fe
licidade publica , como fôr marcado, e decretado 
pela nossa constituição política, e pelas leis regu
lamentares, e administrativas deste imperio. Estes 
meios nos são offerecidos por capitalistas inglezés, 
sefü os solicitarmos, como têm feito varias nações 
da Europa, e mesmo da America : tal é a_i!Jta 
idéa que se fórma dos recursos, e exu erantes..ri
.quezas deste novo Imperio, e o interesse que os 
mesmos estrangeiros tomão no estabelecimento c!_a 
i'n<;l.ependenciã. bra~ileira. Pela proposta n_. 13, que 
recebi a 20 de Julho, verá V. M. Imperial o_Q.[!l_
reci nto ge_!Jrn_emprestimo da grande somro_a_ de 
.1::~:500,000, e as condições exigidas para a sua 
prompla rea isaçào, podendo logo que élle fór ac
ceito, e devidamente sanccionado pela assembléa 
geral constituinte e legislativa, dispôr-se da so~ 
ma de cem mil libras sterlinas por mez, que eqm
vale a perto de um milhão de cruzados, e isto por 
cinco mezes consecuti l'OS, e ainda antes de estar 
definitivamente arranjado todo u systema deste em
prestimo na praça de Londres, o que concluido, 
ficará á ã1spõstção da nação brazileira o resto de 
todo o emprestii;io. 

« São tão claras as condições, que julgo superflua 
qualquer explicacão : não menos é claro, que po-
dendo a assembléa geral constituinti) e legislative 

( 
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ter á sua disposição a somma de vinte milhões de -;f, 
cruzados, para os empregar, como julgar mai con
veniente á sustentação da independencia do Brazil, 

60,000 Para entrada do primeiro anuo na caixa 
de resgate, entrada que annualmente se 
deve repetir impreterivelmente, para 
que accumulando-sc sempre os interes
ses de quatro por cento, no flm de trinta 
annos se ache nesta caixa a somma ne
cessaria, para se pagar o capital de ;f, 
3:333,333 ropresentado pelas apoiices 
do emprestimo na hypothose de terem 
sido vendidas a razão de '15 por cento, 
para se poder obter :f: 2:500,000. 

ao desenvolvimento rapido de suas riquezas, e ao 
prompto crescimento deste Imperio, sómente terá 
a cuidar na organisação da nossa lei fund amental, 
e nas leis regulamentares, e administrativas, que 
hão de sem duvida fazer dltosa a nação brazileira, 
sendo certo que sem meios, e grandes meios, não 
se póde jámais conseguir uma empreza grande, e 
tão grande, como a da independencia de uma na
ção, e es tabelecimento de um Imperio. 

« Longe de nós o susto d~ contrabirmos empenhos 
sobre o que já nos opprime : salvemos a nossa exis
tencia, firmemos a no sa independencia, levante
mos sobre escala grande es te nascente lmperio : a 
posteridade nos abençoará colhendo os fructos de 
nossos cuidados, e sacrificios: sii:va:-11os de pharol 
o rocedimen.to dos Estados-Unidos da America, 
que tudo sacrificarão. e que não ti verão duvida em 
contrahir grave_s empenhos, que ainda lhes p são, 
P-<!fa _ firQlar sua independencia : imitemos nesta 
parte os actuaes nascentes governos d-a America, e 
os-velhõs governos da Europa, quando se tem 
aclià.lt? ei:n posições critica? : não succumbamos, 
por m1sena e pobreza, no pruz do ouro e diamantes 
no terreno que produz com incri"rnl abundancia os 
mais preciosos generos de commercio . Aproveite
mos os recursos que se nos offerecem, sem serem 
solicitados, recursos que apparecem, como por 
prodigio, _ em um~ ~ã~ critica situaÇ<'i?,_ r ecursos que 
sem duvida dec1dJraõ da nossa felicidade, e farão 
desmaiar nossos inimigos . 

« Sendo esta a primeira, e mais essencial parte 
gas operacões de credito, que offer eco á considera
ção de V. )L Imperial, para que se digne sujeitai-a 
á deliberação da assembléa geral constituinte e le
gislativa, a quem muito privativamente compete 
um tal objecto, devo accrescentar, que, no ca o de 
ser approvada a proposta feita por Carlos Oxenford 
convirá muito que se faca todo o possivel esforc~ 
para se conseg_uir uma pequ~na alteração, de qúe 
nos póde provir U!D benefic10 _nesta operação de 
!!.. -3:060,000, ou vmte e sete milhões de cruzados 
com pouca differença, seg 1iindo-se um methodo dif
ferente do proposto no an,go 2"' das condicões para 
o es tabelecimento do fundo da caixa do rr ·gale. 

«Com effeito, segundo o plano de JoãoBrickwood 
financeiro muito acreditado em Londres, a,doptado 
e {lrOpo~to por Edouard Oxenford, e outros capi
talistas rnglezes, as J:: 2:500,000 devem ser em
-pregá.das do seguinte modo : 

J;, 416,666 Oitava _Parte de ;f, 3:333,333 (som ma 
em apohces, que se deve vender para 

<- se obter ;f, 2:500,000 a razão de 75 
por cento) para a formação do fundo 
de resgate. 

;f, 200,000 Para se pagar o interesse dos dous 
primeiros seis mezes. 

;f, 1:883,334 Para o serviço publico do Imperio do 
-Brazil. 

.t 2:500,00 

" Muito nos conviria, que este artigo podesse ser 
alterado pelo seguinte modo : 

J!. 200,000 Para se pagar o interesse dos dous pri
meiros seis mezes. 

.t 2:240,000 Para o serviço publico do Imperio do 
Brazil. 

;f, 2:500,000 

" E' claro, que se .C 416,666, oitava parte de ;f, 
3:333,333, são neccssarias para a caixa de resgate, 
a juro composto de quatro por cento, conter o ca
pital do emprestimo no fim de cincoenta e quatro 
annos, segundo o luminoso, e até inculcado por 
novo plano, do financ eiro João Bri~kwood, o mes
mo se conseguirá, segundo a minha lembrada alLE'
racão, entrando nesta caixa annualmente ;f, 60,000 
a furo composto de 4 por cento no espaço de trinta 
annos, como mostra o calculo dos interesses, ou 
juros compostos da segunda ordem, repetindo-se 
annualmente a entrada do capital do primeito anno, 
e accumulando-se aos sucessivos capitaes os seus 
respectivos interesses, 

« Tambem é claro, true no principio do setimoanno 
já conterá a caixa de resgate por esta minha refor
ma ;f, 473,896, que excede a ;f, 416,66G, unico, e 
primeiro fundo capital da mesma caixa, segundo o 
plano de Ilrickwood. 

« ão menos é evidente, que, conseguindo-se em 
trinta annos o capilal necessario para o total paga
mento das apolices do emprestimo, orçadas em ;f, 
3:383,333, como se conseguirá pela minha alteração 
haverá muito maior credito, e concorreráõ mais 
facilmente os mutuantes a comprar as apoiices, 
do que sendo necessario 54 annos para o seu paga
mento total, seg undo o plano de Brickwood, 

« Finalmente é facil de reconhecer-se, que, a ser 
possível conseguir-se, como é 'Provavel, a alteração 
que proponho, visto que nada mflue na essencia do 
projecto arranjado por Brickwood, resultará para 
o lmperio do Brazil uma vantagem de pouco mais 
ou menos vinte e sete milhões de cruzados. 

« ão basta porém este grande recurso, que se nos 
offerece, para ficarmos habilitados a emprehender 
tudo quanto fôr necessario á sustentação da nossa 
independencia, e ao estabelecimento deste Imperio 
cóm a dignidade propria da nação brazileira : já fica 
demonstrado, qual seja o nosso actual empenho, 
para cuja satisfação total não bastaria a realisação 
deste emprestimo: resta-me portanto indicar os 
meios de serem contemplados os credores do the
souro, deduzindo-se para isso a menor porcão qus 
fôr possivel deste•emprestimo, afim de ficar livre, e 
á disposição da assembléa geral, constituinte e le
gislativa, uma grande somma, para lhe dar o des
tino, que achar conveniente. 

« ão posso deixar de offerecer á consideração de 
-V. M. I. em o n. 14 a copia da consulta, que a 
commissão do thezouro presidida pelo fü:.m. Cae-
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tano l ' in to de Miranda Montenegro, então ministro 
e secre tario de estado dos negocios da fazenda. fez 
subir á presença do V . . \I. I. em data de 24 de l\Iaio 
de 1822, e que não baixou resolvida, talvez pela 
mudan ça elo minislcrio, e por serem outrns os pla
n os elo se u successo r: não elevo perder tempo crn 
repetir, o que nes ta co nsulta se acha ex pendido: 
ella 11 1.;crra o methodo, que devem os seguir co m os 
credores do th czouro, e tão sómente será necessa
rio classificai-os, para se saber quaes sejào as divi
das a sa tisfazer promptamente pelo producto do 
empros ti1uo, e quacs as que serão pagas pela de
cima quinta parte em cada um mez com letras, e 
hilholcs do thczouro na fórma indicada na mesma 
co nsulta . 

" Sendo a d iv ida publi ca a té ao fim de Junho do 
con cn to arm o de 12:156: 145$951 rs, se pó de della de
duzir a somma de 7:395:013$418 rs. que se deve ao 
Ba nco elo llrazil por supprim entos, que tem feito, e 
pelo emprestim o con trahid o pela carta regia de 6 
de Outub ro de 1796, vindo a fi car a quantia de 
4:761: 132 '533 rs . 

«Esta dcdu cção tem lugar, pois que basta contem
plar taes credores com o pagamento exacto do juro, 
que e fàr rnncendo, o com um por cento annual 
mcnto para a lenta am orti saçâo elo capital. 

"Da quant ia de4:'761:132$533rs., se deve tamhem 
ded uzir a somma de 1:155:105$566 r s . importancia 
total dos juros jú vencidos, e que se devem ao banco 
e aos ca pitali tas do emp res timo de 1796, vindo a 
fi car a quan tia de 3:606:026$967 rs . 
. « Esta dedu cçào se deve fazer, logo que com o pro-
1ectado emprostimo tenhamos meios de satisfazer 
promptamente uma semelhante divida de juros, que 
não aJ.l mi tte a operacão lembrada na consulta. 

« Não menos se· devbm deduzir da somma de 
3:606:026$967 rs. a quantia de 207:588$000 rs., pro
cedida de ordenados, tensa , pensões, soldos, farda
mentos e outros arti gos, que exigem prompto paga
mento e lambem a quantia de 65:369$802 rs. do 
omprestimos, que tem co ndições particulares, que se 
devl·m cum prir, fi cando por con -equencia reduzida a 
3:333: 061 $lo.J: r . a divida publica, que póde ser satis
feita cm qu inze pre taçü · m nsacs com letras e 
bilhetes do thezouro na forma do parecer da con 
sulta , a que me reporto . 
. « De la ela sificação se deduz, que othezouro neces

sita or occorrido promptamente com a quantia de 
2:262:693$557 rs., para poder reali sar os pagamen
tos, de que tenho fe ito menção, o para as despezas 
extraorJ.l ina rias des te segundo semestre, deduzin
do-se e ta quantia do emprestimo projectado, fi 
cando por consequencia á disposição da assembléa 
geral onstituinte o legislativa bem perto de qua
torze milhões e meio para os applicar, como julgar 
mais co nveniente á naçào brazileira, tendo em vista 
os scccorros , que se devem dar a algumas províncias 
des te Imperio, o co m esp cialidade á província da 
Ilahia, que tanto sofl're n em sua opulencia, e es ta
h elecinwn tos agrarios co m a porfiada luta em que 
se viu, e não meuo o preparos que devemos fazer 
para resis tirmos, como .cumpre á nossa honra e di 
gnidade, a quae qu er t entativas dos inimigos da 
independencia brazil eira . 

cc Tenho exposto fiel mente a V. i\I. 1. o estado, em 
que achei o th zouro publi co do Rio de Jan eiro, 
o o q110 nelle o sabe do estado da fazenda publica 
das pro vincias deste lmperio : tenho igualmen te 
indi cado a marcha, quo me parece devemos seguir, 
para não só mente p[\gannos a divida pL1blica, que 

tanto nos oppri me , e desacredita, mas para termos 
meios consideravcis, com que se possa frustrar as 
tentativas de quaesquer inimigos da n ossa indepen
dencia, e elevar com rapidez es te Impcrio ao gráo 
de fqrça, de respeito . e do opulencia, de que é sns 
ceptivel: dign e-se V. 1\L I. acceitar benignamente / 
este meu trabalho por ser fei to co m o un ico fim de 
ser u til, quanto cube em minhas forçus, á nação 
brozi leira, que desejo ver independente , e no paci
fi co gozo das fe licidades , qu e deve esperar de uma 
constituição libera l, digna d'ella e de V. 1\l. I. seu 
augusto chefe e defensol' perpetuo. 

cc lles la-me finalm ente pon derar, que não ha tempo 
a pel'der, quando se trata de prover o thezouro na
cional de modo que se possão pôr em pratica as 
operações, que se julgarem necessarias , mui.to prin 
cipalmente na melindrosa situação cm que nos 
achamos: não temamos con lrabir empenhos, quando 
se trata de· salvar a nacão brazileira, e firmar sua 
independrncia. · 

«A sabedoria da assembléa descubrirá meios, e 
recursos nito sómente para as futuras despezas ordi
narias do Imperi o, mas para a satisfação do seu 
actual empenho e das _ despezas ex.traord inarias, que 
necessitamos fazer, quando lhe não agrade o que 
proponho : a ella cn111pre decn:tar . Rio de Jan eiro, 
26 de Setembro de 1823. - Jllanoel Ja cintho .Vo
gueira da Gama. » 

O SR. CARXEIRO DE CAlll'OS: - Parece-me que. 
antes de tudo devem imprimir- se es tes papeis para 
que, distri buidos pelos Srs . deputados, se possa 
tomar conhecimento da materia para vota r sobre 
ella, e co mo para se fazer a impressào se preci
são copias, se estas se tirarem na secretaria. da 
assembléa levará isto mui to tempo, e por isso 
lembro qu e será conveniente que se tirem no era fio 
onde ha muita gente, para mais promptamente se 
poder tratar des te assumpto. qu e a meu ver deverá 
ser r omettido a uma commissâo especial para dar o 
seu parecer, que será depois di scu tido. 

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

O SR. NocuEmA D.\ G,uu: - F. u concordo em 
que não ha necessidade de nO\'ª commissào por
que temos a de fazenda; mas o qne me parece 
é que são poucos os seus membros, pois têm muitos 
trabalhos entre mãos, alem deste que é da maior 
importancia; requeiro por isso que -se nomeiem mais 
dous membros para ser composta de sete. 

O SR. ARA UJO VHNNA: - Tambem julgo que 
deve imprimir- se o r elatorio e mais papeis que o 
aco mpanhão, para que os Srs . deputados possão 
meditar materia tão importante ; mas cwizera in 
verter a ordem indi cada, isto é, diz-se que se im
prima e vá éÍ commissào, e eu cuido qu e seria 
melhor ir á commissão e depois com o parecer 
imprimir - se, e distribuir- se pelo3 Srs. deputados. 

o SR . NOGUEllU DA GAlL\: - A COll11llÍSSâO é 
composta de 5 membros, e ainda que SOLL eu um 
de!les, que estou bem ao fa cto do· negocio, os qua
tro precisão ler com rn gar estes papeis, e medita
los em casa; ora não es tando impressos leva isto 
muito tempo, porqu e só depois de um os exami
nar, os passa a outro; o que nào acontece sendo 
impressos, pois todos ao mesmo tempo os exami
não. Portanto parece-me que o melhor é que se 
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imprimão primeiro, recommendando-se a maior 
brevidade na impressão. 
. O SR. ÁNDRADA l\IACUADO :-Eu quizera, Sr. pre

sidente, que a commissão que fór incumbida des te 
negocio, desse o seu parecer separado sobro cada 
uma das duas partes, em que eu considero dividida 
a ma teria; porque uma é o relatorio do estado da 
fazenda, e a outra consiste no modo de contrahir 
um emprestimo; ora em obj ectos tão differente 
d!1vido que se possa dar um bom parecer som o 
dividir; um é a exposição do mal, e outro o meio 
de o remediar; são na verdade cousas mui diversas 
e que se achão confundidas neste relatorio. 

Julgando-se discutida a materia, propoz o Sr. 
presidente: 

1.0 Se o relatorio e documentos a elle juntos 
s~ deverião imprimir sem demora.-Venceu-se que 
Sim . 

2.0 Se deveria remetter-se tudo á commissão 
de fazenda, augmentando-se esta com dous mem
bros. - Venceu-se que sim; mas reservada a sua 
nomeação para quando voltasse o relatorio im
presso. 

3. 0 Se no thesouro publico se tirarião as co
pias precisas para a imprensa, visto haver alli mais 
abundancia de ofliciaes. - Decidiu-se que sim. 

4.0 Se o parecer, que desse a commissão, seria 
di~idido em duas partes : uma sobre a exposicão 
e out~a sobre as operações de credito.- He olrnu:se 
que sim. 

O SR. SECRETARIO C.ulJON deu conta da memoria 
1 do nãn:rra:l:ista- Feijó, apresentada pelo Sr. l\Ia

rtanno de Albuquerque, e cujo exame lhe fóra en
carregado.-Foi recebida com particular agrado, e 
remeltida á commissão d'agricultnra. 

Passou-se á ordem do dia, cujo 1° objecto era a 
sanccão da lei dos governos provinciaes. 
a· SR. CAR:SEIRO DA CuN11A: - Como este pro

jecto tem muitas emendas, e alguns Srs. deputados 
não estiverão vresentes á discussão, julgo conve
niente differir a sancção ao menos por tres dias, 
para se examinar, e decidir se não ha alguma con
tradicção, e se tudo está conforme ao vencido. Tres 
dias não são tão grande espaço que produza damno 
a demora ; o eu acho toda a cautela necessaria, 
porque esta lei vai decidir da sorte das provín
cias. 

O SR. SouZA MELLO : ·-Sr. presidente: eu me 
levanto para fallar em direcção opposta á em que 
acaba de fallar o nobre deputado o Sr. Carneiro da 
Cunha, que quer ainda algum espaço á publicacão 
de uma lei, que a meu vêr deve expedir-se quanto 
antes, salvo algum exame por muito pouco tempo. 

Acha-se determinado por esta augusta assembléa 
que no actb da sancção de qualquer lei, que ainda 
é acto legislatorio, se possão fazer algumas emendas 
quando depois de ridigidos os artigos pelas doutrinas 
vencidas se conhecer alguma conlradicção manifesta 
ou absurdo; e tendo eu achado uma conlradiccão 
na lei dos governos das províncias que acaba· de 
ler- se, a tomarei por base para fundamentar uma 
emenda, que ainda quero otrerecer. 

E' manifesto que desde o principio instei sempre 
para que se tratasse da reforma dos governos das 
províncias; que combati as opiniões de alguns Srs. 
deput~dos; que se oppuserão á esta reforma; e que 
oprne1 constantemente para que os governadores 
das armas não ficassem independentes do presidente 

da província; entretanto é lambem manife· to que 
a independencia dos ditos governadores d'armas 
têm-se chocado com a opinião publica, e motivado 
desordens, e desconfianças: tanto as im quc' naquel
las províncias, ond os commandantes das armas 
tôm mantido união com as j1111tas de governo têm 
seguido melhor os negocios publiro mes mo agora, 
do que naquellas em que s • tom querido apurará 
risca a independencia destas dua autoridadrs. 

Com effeito não parece ju to que o chefe supremo 
de uma província, que é o sou presidente, d ixe de 
t r toda a influencia na fortaleza , fortificaçõe , e 
corpo de defesa della com lanto que e não nlre
mol la nos detalhes, economias, e disciplina, allri
bnições proprias do commandanle. 

Dis e eu que havia contradicção na lei, e de facto 
ella se desc0bre no artigo 28, onde se diz que o 
governo da forca armada é indepe ndente do presi
denta e conselho, dizendo- e logo depoi que o 
commandante das armas não póde obrar cm gran
des casos sem accordo do presidente, e até que e te 
o pódo suspender cm caso de perigo; con eguint e
mento não é o commandanle independente, senão 
por excepções, nos casos de meno influencia, e e 
o contrario se diz, envolve co ntradic~ão. Portanto, 
desejando ser coherente com a opinião publica, e 
com os meus princípios até o fim da lei, quero pro
pôr uma emenda, que en1·io á mesa . 

« EUENDA 

cc Proponl10 que, antes da sancção do decreto 
dos governos das provincias, no artigo 28 onde se 
trata do governo da força arruada, so transponhão 
as attribuições, de maneira que a depend ncia, ou 
sujeição do commandante mil itar ao prc. idenlo da 
provincia forme a regra gorai, e a indepondencia se 
classifique nas excepções; sanando-se por este modo 
a contradicção de so chamar independente o que · 
sujeito na mór parte, e evitando-se o choque da 
opinião pub'.ica com a independencia dos governa
dores das armas. - O deputado, Jose de Sou::a 
.Mello. » 

Alguns Srs. deputados mo lrârão que esta emen
da não podia ter lugar, emquanto s não decidis e 
do adiamento requerido pelo Sr. arneiro da 
Cunha, que. deveria ser remettido á mesa por 
escripto para ser apoiado. 

O mesmo Sr. deputado Carneiro da Cunha mandou 
então á mesa a seguinte proposta. 

cc Proponho que se demore a sanccão do pro
jecto dos governos provisorios por tres dias, fi cando 
na mesa para que os Srs. deputados, tanto os que 
não assistirão á discussão como os outros, possão 
exami~ar todas as emendas e artigos. Paço da as
semblea, 6 de Outubro de 1823. - Carrieiro da 
Cunha. 1> -Foi apoiado o adiamento. 

O SR . MARIANNO DE Ar,nuQUEllQUE :-Eu requeiro 
que\se estenda o praso a oilo dias ; as emendas na 
verdade são muitas, e os vencimentos lambem; por 
isso acho que o praso de tres dias é muito curto 
para que se possa examinar tudo com o preciso 
vagar. 

O SR. HENRIQUES DB REzENDE: - Levanto-me 
para opinar contra a proposta do Sr. Carneiro da 
Cunha pelas mesmas razões , em quo elle se fundou 
para a fazer. Requereu que ficasse sobre a mesa 
por tres dias o projecto antes de se sanccionar, para 
que os senhores, que não assistirão ás discussões, 



SESSÃO EM 6 DE OUTUBRO DE 1823 31 

tenhão tempo de vê r e examinar para poder dar o 
seu voto; mas esses senhores não apoiarão a pro
posta, sendo aliás toda em favor seu; e que quer 
isto dizer? Que elles não precisão dessa delonga, e 
que sabem já como hão de votar. Portanto não tem 
lugar a proposta; e eu, Sr. preside nte, quisera que 
desde já se desse destino a este projecto; ou seja 
aJJprovado, ou rcgeitado, acabemos com isto. 

O Sn. CARNEIRO DA CuNllA :-Eu não sei que haja 
razão mais fraca para contrariar a minha indica
ção do que a exposta pelo illustre deputado, e até, 
se o não visse. julsaria incrível que se levan tasse 
para a expender. (..!ue importa que, os Srs. depu
tado ~, que não es tiverão presentes ás discussões do 
proj ecto, não apoia ssem a minha proposta ? Que 
tem isso com a conveniencia ou inutilidade della? 
E como sabe o illustre preopinante que o motivo 
de a não apoiarem foi o de não julgarem precisa 
a demora? Além di sto, essa razão da ausencia de 
alguns senh ores deputados não foi a principal qne 
me determinou; a maior, e que eu apontei, é a im
portancia da ma teria, e a muHiplicidade de emendas 
e vencimentos, pois como o juízo dos homens não é 
infinito, ao menos o meu entendi que devia haver 
algum espaço para meditar sobre o assurnpto . Se.º 
nobre deputado tem os talentos de Salomão, cre_10 
que os mais senhores os não tem. Portanto, a nao 
haver algum outro argum ento mais solido, sustento 
a minha proposta, pois, o que acabo de ouvir não 
merece a ttenção alguma. 

O SR. ÁND RADA MACHADO : - Eu convenho em 
que se demore pelos tres dias, mas o praso de oito 
que tamb r. m se propoz não é preciso. Sejão os tr_es 
dias, porque em verdade os senhores que não assis
tirão hão de ter duvidas, e é necessario dar-lhes 
tempo para o exame; e mesmo os que assistirão 
lambem desejaráõ poder certificar-se melhor dos 
vencimentos . Este prazo me parece arrazoado, e 
julgo conveniente se conceda . 

Jul go u-se afinal discutida a materia, e proce~en
do-se á votacão dccidio-se que ficasse o prOJecto 
adiado por tres dias, e sobre a mesa com todas as 
suas emendas, para ser examinado. 

Os SRs. DEPUTADOS ALENCAR E HENRIQUES DK RE
ZENDE pedirão licença para se re tirarem por incom
modados. 
Passou-~e á 2• parte da ordem do dia, que era o 

projecto sobre a~ação de universid!1des; ~entrou 
em discussão o artigo 4°, que ficara adiado na 
sessão de 6 de Setembro, com a emenda do Sr. l\Ion
tesuma oITerecida n' aquella mesma sessão, e as dos 
Srs. Araujo Lima, e Pereira· da Cunha, propostas 
anteriormente nas sessões de Z7 e 28 de Agosto e 
6 de Setembro . 

O SR. PRESIDENTE, por não haver quem pedisse a 
palavra, propoz se o artigo se julg.ava sufficiente
menle discutido.-Yenceu-se que sim . 

Seguio-se o artigo 5° concebido nestes termos: 
" Art. 5.0 Sua Magestade o Imperador escolherá 

d'entre os mestres um para servir interinamente de 
vice-reitor. » 

Como tambem não houvesse quem sobre elle fal
lasse, propoz o Sr. presidente se.ª assembléa o dava 
por discutido .-Decidio-se que sim. 

Propoz então mais o Sr . presidente: 
1. 0 Se estava concluída a 2• discussão .-Venceu-se 

que sim. 

2 .0 Se passava o proj ecto á 3.• discussão.-Ven -
ce u- se que sim. )J 

Seguiu-se a 3• parte da ordem do dia que erão j,,./.r 
segundas lei turas. ;,,- \ 

O SR. SECllETAR!O MACIEL DA CosTA fez a 2• lei- ,,,.,,.-) J~~ 
tura do puojecto de lei para sei·ern isentos por dez ~r v.P 
annos de direitos d' entrada e sahida nas províncias 
do imperio os productos das fabricas de ferro ou de 
quaesquer outros metaes ou mineraes ; o qual tinha 
sido apresentado na sessão de 5 de Setembro. 

Feita a leitura, propoz o Sr. presidente se era 
objecto de deliberação , e resolvendo-se que era; 
mandou-se imprimir, para ent.rar em discussão. 

O mesmo Sr. Secre tario fez a 2• leitura do pro
jecto de lei para regular os estudos das escolas me
dico-cirurgicas, apresentado na sessão de 2 de Se
tembro . 

Feita a leitura, propoz o Sr . presidente se era 
objecto de deliberação, e decidindo-se que era, 
mandou-se imprimir, para entrar em discussão. 

O mesmo Sr. Secretari o fez a 2• leitura do pro
jecto de lei par,a a extincção do regimento de esu:.a n

ei ros creado por decreto de 8 de Janeiro de 1823; 
cuj o projecto fôra aprese n lado na sessão de 17 de 
Setembro . 

Feita a leitura, prop'lz o Sr . presidente se erê. ob
jecto de deliberação, e resolvendo-se que era man-
dou-se imprimir para entrar em discussão . 

Passou-se aos parece res de com missões. 
O SR. MAIA como relator da commissão de legis

lação leu os seguintes st>is projectos de lei, redi
gi dos em co nsequencia das indicações dos Srs. Ro
drigues de Carvalho, e Xavier de Carvalho offerecidas 
na sessão de 6 de Agosto. 

cc A assembléa geral constituinte e legislativa do 
Imperio do Brazil decreta: 

cc Art. 1. 0 A vi lia da Cachoeira da província da 
Bahia d' ora em diante se denominará - a heroica 
villa da Cachoeira- em testemunho da nobre rntre
p1 ez, coro que seus habilan les de_@_o o primejro 
impulso á res tauração da mesma província e da 
co nsla ncia, com que a completarão. 

cc Art. 2. 0 Terá por armas a esphera, com a le
genda-Ao heroísmo. 

« Paco da assembléa, 16 de Setembro de 1823.
j osé Antonio da Silva lúaia.-João Antonio Ro
drigues de Carvalho .-José Teixeira da, Fonseca 
Vasconcellos. - Estevão Ribei·ro de Re.::ende . >> 

« A assembléa geral constituinte e legislativa do 
Imperio do Brazil decreta : 

« Art. 1. 0 ilia de S. Francisco da província 
da Bahia terá de ora em a iãiife o titulo de-valerosa 
villa de S. Francisco-como distinctivo, que assig
nale, e recorde o nob · esforço de seus ~radores 
na luta da independencia, e união á causa do irn
perio . 

cc Art. 2. 0 Terá por armas a esphera , e por timbre 
as palavras-Ao valor. · 

« Paço da assembléa, 17 de Setembro de 1823.
J osé Anton·io da S·il-va il i aia .-João Antonio Rodl'"i
gues de Carvalho.-D. Nuno .Eugenio de Locio.
José Teixeira da Fonseca Vasconcellos .-Estevão 
Ribe-iro de Re::ende. » 

« A assembléa geral constituinte e legislativa do 
Imperio do Brazil decreta: 

« Art. 1. 0 A villn de Santo Amaro da província 
da Bahia será denõITífuada de hoje em dian te a-be-
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nemerita villa de anto Amaro - servindo este ti
lufo de recordar aos vindouros o heroico brio, com 
que seus habitantes concoberão o projcclo de rcs
gãtar a pro1·incia Lia sujeição, cm que a ti verão a 
armas porlugueza , e a decidida influencia, com 
q~Uê concorrerão para a sua expulsão. 

cc Art. 2. 0 Terci por arma a esphera com a le
genda- o merito. 

cc Paco da assembléa, 17 de ctembro de 1823.
Jose Ai1tonio da. Silva Ma·ia.-loão A11/011io llo
drigue~ de Garra lho. -.D . .V11no Eugenia de Locio e 
Seilbit::.. - José Teixeira da Fo11nca J'a concellos.
Este vâo Ribeiro de Re::endc . » 

,, A assembléa geral constituinte e legislativa do 
Imperio do Brazil. 

"Art. 1. 0 A villa de Jaguaripc se denominará dr 
hoje em diante a.=- tcal villa de Jaguaripe - em 
recordacão da fidelidâdc, com que cus habilanles 
se rcuniÍ·ão ás demai villas. e cooperarão na causa 
commum da independe ncia do imperio. 

« Art. 2.0 Terá por armas a esphera com ale
:;enda-A' lealdade. 

« Paco da assem biéa, 16 de Setembro de 1823.
Jose Téi.i·eira da Fonseca i-asconcellos .-José An
tonio da Silva ,lJaia .-Bcrnarào Josc da Gama. -
João Antonio Rodrigues de Carva lho. - Eslevão 
Ribeiro de B.e::ende. » 

" A assembléa geral con liluinte e legislatirn do 
irnperio decreta : » 

« Art. 1. 0 O general, comrnandante de corpos, 
officiaes, officiaes inferiore , e oldado do exeff'ilo 
da Bahia, forrnadon_o Reconcavo, serão condecorado 
com urna fiijdalha de honra, que assignale o di,
tinclÕs sen-iços com que conseguirão exp ulsar as 
tropas portuguezas. 

e< Art. 2. 0 As graduações dos ofilciaes, o numero 
dos combates, e o perigo das acções decit!iráõ do 
metal da medalha . 

" Art. 3.0 O gornrno lleterminará o padrão de la 
medalha, a legenda que lhe enirá de timbre, e a 
cõr da fita, de que deve pender. 

" Paco da as em biéa, 17 de Setembro de 1823.
José AiÍ./onio da Sil'Va ilJ aia .-João Antonio Ro
drigues deCan;alho.-D. Nu110Euge11io de Locio.
José Teixeira da Fonseca Vasconce/los. - Este
uio Ribeiro de Re::ende . >> 

« A. assembléa geral con tituinte, e legiJaliva 
do imperio do Brazíl decreta: 

« Art. 1. 0 Todas a~u ras dos valentes officiaes, 
officiaes inferiores, e soldados da primeira, e E-
gunda linha do exercilo da Bahia, nElQ.Q_no Recon
cavo, que fallccerào no campo da batalha, pugnando 
pela independencia do irnperio, gozaráõ .do soldo 
de seus n~aridos, emquanto não pa~sarem a segun
das nupcias. 

" Art. 2. 0 Se não tiverem ficado viuvas, e exis
tirem filhos, perceberáõ estes os soldos de seus 
pais; os varões até a idada de 18 annos, e as filhas 
até passarem ao es tado de matrimonio. 

" ArL. 3.° Fica para este fim ampliado o decreto 
do 1° de Janeiro do presente anno. 

« Paço da assem biéa, 17 de Set.embro de 1823.
Jose Antonio da Silva Maia . -João Antonio Uo
drigues de Carvalho. - D. Nuno Eugenia de Locio.
José TPixeira da Fonseca Va~concellos.-Est.evào 
Ribeiro de Re::ende. » 

Propoz então o Sr. presidente se estes projectos 
e imprimião para entrarem na distribuição dos 

trabalhos. - Venceu-se que sim 
O ~!E ~10 r. deputado leu tambem, por parle da 

commissão de legislação, o seguinte 

e< l' .\l\ECEI\ 

«Foi visto na com111issão de legislação o requeri
mento do 1'Ianool Jo é Porn irn, scrv nluano do 
officio de meirinho do de embargo do paço, que 
uppõ haver- e-lhe faltado á justiça em se lhe exigir 

o pa"'arne r1 to dos novo direitos corre pontl cntc ao 
orde~ado actual de 200$000, que tem o dilo oficio, 
apezar de er elle obrigado a entrar no thesou ~o 
com a terça parte, em razão de_ er ? mesm~ offic10 
um dos que tinhão por propnctanos subd1tos de 
Portug,tl; e requer por i so tlPliberação de la as
sembléa . A commi são é t!e parecer que não me
rece dcf rimento, porque tem o supplicante meios 
re"'ulares, a que nã mostra ler- e-lhe ob lado. 

~< Paco da as embl ·a , 1 de Outubro de 1823.
Bernardo Jose da Gama. - Jo.~e .Antonio da ~ili;a 
.Maia. -lo ·e Teixcim dei Fon. eca 1-asco11ce tlos.
João Antonio Rodrigues de Carrnlho. - Eslenio 
Ribeiro de Re=ende . » 

1ão houve quem fallassc contra clle, e foi appro
rado . 

Leu iaualmente o me mo Sr. deputado por part 
da dita ~ommi si\o o seguinte projecto do lei sobro 
a l~dade de imprensa . - --

" PROJECTO DE LEI 

« A assembl6a geral, con tituintc, e legislativa 
do lrnperio do Brazil, decreta : 

« 1. enhun e criptos, de qualquer qualidade, 
volume, 011 denominação, si10 sugeitos á censura, 
nem antes, nem depois de imprc sos. -

« 2. E' portanto livr a qualquer pessoa imprimir, 
publicar, vender, e comprar os livros, e escripto de 
toda a qualidade em responsabilidade alguma, fóra 
dos ca os declarados nesta lei. 

" 3. Todo o scripto im pres o no Impcrio do Brazil 
terá estampado o lugar, e anno da imprel' ão, e o 
no~e do impres or: quem imprimir, publicar, ou 
vender algum e c1 'pto em estes requisitos erá 
condemnado em fJ ,iOOO réis, e quem o comprar 
perderá os oxemplarcs que ti ver comprado, e o duplo 
do seu valor. 

« 4. Quem falsificar algum dos requisitos men
cionado n artigo antecedente será condemnado 
cm 50$000 rfü, e quando pela fal iflcaçilo aLlribuir 
o impresso a pessoa existente neste lmperio se lhe 
dobrará a pena. 

« 5. Todo aquello, que abusar da liberdade da 
imprensa contra a religião catl1olica romana, ne
gan do a verdade de lodos, ou alguns dos seus dogmas 
ou estabeleccmlo, e defendendo dogmas falrn , erá 
cond mnat!o em um anno de prizão, e 1008 réis; 
e se o abuso consistir em blasphomar, ou zombar de 
Deus, dos seus santos, ou do cu lto religioso appro
vado pela igrrja catholica Lerá a pena de seis mozes 
de prizão, e 50$000 réis. · 

« 6. O que abusar excitando os povos dircctamente 
á rebelliao s rá conclomnado emdozanno de degredo 
para uma das províncias mais remotas e 800$000 réis 
e se o fizer por meios indirectos, fazendo allegorias, 
espalhando desconfianças, ou praticando outros 
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semelhantes actos, será condemnado em metade da 
sobredita pena. 

« 7. Se o abuso consistir em atacar a fórma do 
governo reeresentativo monarchico-constitucional, 
ailop a ã pela nacão, será condemnado em cinco 
annos de degredo; e 6008000 réis. 

« 8. Se se dirigir a int:í!_mar, ou injuriar a as
sembléa nacional, ou o chefe do poder executivo, 
será condemnado em tres annos de degredo e 
4008000 réis. 

« 9. Se com o abuso provocar os povos á desobe
diencia ás leis? ou ás ãutoridades constituidas, 
será condemnaao em dous annos de degredo e 
2008000 réis. 

<< 10. Quem abusar da liberdade da impren
sa contra a moral christã, ou bons costumes, 
será condemnado em seis mezes de prizão, o 
508000 réis. 

<( 11. O que abusar desta liberdade, imputando 
factos criminosos a empregados publicos, em razão 
do seu oflicio, se os não provar, será condemnado 
em seis mezes de prizão, e na quantia de 2008000 
réis até 1:0008000 réis, conforme a qualidade da 
calumnia, emprego do calumniado, e posses do 
calumniador. 

« 12. Se o abuso fór contra assoas par_ticulares, 
ou contra empregados, fl!ªS nao em razão do oflicio, 
imputando-lhes crimes, por que deverião ser pro
ce-ssados, ou vícios e defeitos, que os farião despre
siveis, e odiosos; será condemnado em tres mezes de 
prizão, e na quantia de 508000 réis até 4008000, 
conforme a qualidade das pessoas, ainda que o 
injuriante se proponha a provar o que affirma. 

« 13. Se o abuso consistir e simples injurias, 
qt!Ei_directa, ou indirectamente tenhão por fim de
primir o credi to de qualquer pessoa, será condem
na o em 508000 réis. 

« 14. Em qualquer dos casos dos tres artigos 
antecedentes haverá a indemnisação do damno, e 
reparação da injuria, que pela lei competir, se os 
juizes declararem ter lugar. 

« 15. Se os réos não tiverem possibilidades para 
pagar as condemnações pecuniarias serão estas 
commutadas em prizão, contando-se um dia por cada 
28000 réis, nos casos dos arts. 3, 4, 5, 10, 11, 12, 
13, e em degredo contando-se um anno por cada 
4008000 réis. 

« 16. Pelo abuso, em qualquer destes casos, 
será responsavel o autor, ou traductor; quando ou 
não constar quem estes sejão, ou constando, se ve
rificar que residem fóra do Impcrio, cahirá a res
ponsabilidade sobre o impressor; e pelos abusos 
commettidos nos escriptos impressos em paizes estran
geiros responderáõ os que os publicarem, ou vende
r em neste Imperio. 

« 17. Depois de proferida a sentença condemna
toria, incorreráõ nas mesmas penas os que continua
rem a vender, ou propagar os escriptos abusivos, 
por qualquer dos modos acima referidos. 

<( 18. Havendo reincidencia em algum dos casos, 
verificada a identidade, multiplicar-se-hão as penas 
pelo numero das reincidencias. 

« 19. A qualificação destes delictos pertence aos 
conselhos de juizes de facto, que para este fim se 
hão de crear nas comarcas, havendo em cada uma 
dellas um conselho de . nove vogaes, e outro de 
doze. 

« 20. Para formalisar o processo e julgado, ha
-verá um juiz de direito, que será o corregedor do 
crime na Côrte, os ouvidores do crime nas coroar-

cas em que houver relacão, e nas outras o seu 
respectivo ouvidor. E haverá tambem um promotor 
da justiça em cada comarca, o qual deverá ser 
b_a~harel formado_ em alguma das faculdades ju
n~1cas, ou escolhido d' entre os advogados de con
ceito nas comarcas, onde não houverem bachareis 
formados. 
.. « . 21. Em cada legislatura serão eleitos para 
JU1zes de facto sessenta homens bons, escolhidos 
pel~s_ eleitores, da mesma fórma que fizerem a 
eleiçao dos deputados: e remettida ao juiz de direito 
uma copia authentica desta eleição, elle fará 
logo recolher á uma urna, que se ha de guardar 
no archivo da camara da cabeça de comarca, 
tantas cedulas, . quantos forem os eleitos, cujos 
nomes se escreveráõ nellas, para se extrahirem as 
necessarias nas occasiões de formar-se o conselho. 
No mesmo acto, e pela mesma maneira se elegerá o 
promotor. 

« 22. O que houver de ser escolhido para juiz de 
facto, deverá ter as mesmas qualidades que 
se requerem para ser eleitor : e o eleito nas 
trez primeiras legislaturas não poderá escusar- se 
a pretexto algum; além de notorio impedimento 
physico. 

« 23. Emquanto não tiver lugar a eleicão pela 
maneira sobredita, se fará na camara da cábeca de 
comarca á pluralidade de votos, sob a presidencia 
do juiz de direito; convocando-se para esse fim o 
maiar numero de cidadãos que fôr possivel de toda 
a comarca. 

<t 24. A denuncia do abuso da liberdade de 
imprensa, em algum dos casos dos arts. 5 até 10 
inclusive, será feita pelo promotor, ou por qualquer 
cidadão perante o juiz de direito de qualquer co
marca, segundo o caso que occorrer, ficando preventa 
no primeiro juiso, onde fôr dada: nos outros casos 
dos arts. 11, e seguintes só poderá ser dada pelos 
offendidos. 

« 25. O juiz de direito no caso do art. 6 inqui
rirá su=ariamente tres tes temunhas, logo que 
tiver a denuncia, e conhecendo quem seja o réo 
mandará proceder á prisão delle, e a sequestro dos 
exemplares denunciados, em qualquer mão, em que 
se achem. 

• te _26. Tomada a denuncia, passará o juiz de 
dueito a eleger o primeiro conselho de juízes de 
facto, concorrendo para esse fim á casa da camara 
com o escrivão respectivo, promotor, e denun
ciante, se o houver; fará extrahir da urna por um 
menino, nove das cedulas, de que falia o' art. 21 
as quaes indicaráõ as pessoas de que se ha d~ 
com pôr o dito conselho, e mandará de tudo lavrar 
termo em li no p~ivativamente designado para isso, 
e por elle rubricado, e fazer a publicação por 
edi-taes. 

« 27. Immediatamente o mesmo juiz de direito 
convocará os eleitos para comparecerem na casa da 
camara, em dia marcado; e castigará os qut faltarem 
com a pena de 208000 réis pela primeira vez de 
508000 réis pela segunda, e de 1008000 réis pela 
terceira; perdendo além di~to o direito activo e 
passivo da eleição aquellc que fôr achado nesta ter
ceira reincidencia. 

« 28. Reunido o conselho, deferirá o juiz de 
direito o juramento dos santos evangelhos a todos 
os vogaes; e a portas abertas lhes entregará o objecto 
da denuncia, que deve estar competentemente 
autuado. 

9 
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« 29. Os vogaes se recolheráõ a outra casa, em 
que sós, e a porta~ fec~adas, co.nfe~enciem entre 
si debaixo da pres1dencia do primell'o na ordem 
da eleicão ; e o resultado desta conferencia 
será escripto por um delles nos proprios autos, 
declarando se o impresso contém, ou não motivo 
de formar-se processo pelo abuso denunciado, 
segundo o que assentarem á maioria absoluta de 
votos . 

« 30. Preparada assim a decisão, vollaráõ os 
vogaes á primeira casa, e o que servio de presidente 
a lerá publicamente, em presença do juiz de 
direito. 

cc 31. No caso de ser a declaração negativa, o 
juiz de direito proferirá a sentença, um que julgue 
sem effeito a denuncia, ordene a soltura do réo, se 
estiver preso, e o levantamento do sequestro dos 
exemplares, condemnando o denunciante nas custas, 
quando seja pessoa particular. 

cc 32. Se a declaração porém fõr affirmativa, o 
mesmo juiz por sua sentença, declarará ter lu
gar a accusação : ordenará o sequestro em todos 
os exemplares denunciados, e a prisão do réo, 
no caso do art. 6, quando já não esteja preso 
em virtude da prévia diligencia ordenada no 
art. 25. 

cc 33. Dada a sentença seguir-se-ha a accusação, 
que deverá em todos os casos, ser intentada no juizo 
do domicilio do réo. 

cc 34. Apresentado o processo ao juiz de direito, 
ou pelo accusador, a quem será entregue nos casos 
dos arts. 11, 12, e 13, ou pelo correio, remettido 
officiosamente nos casos dos arts. 5, 6, 7, 8, 9, e 
10, ficando sempre o traslado no primeiro juízo, 
mandará logo notificar o réo, para que por si, ou 
seu procurador, compareça no dia da reunião do 
segundo conselho . 

cc 35. Esta notificação será acompanhada da 
copia do libello accusatorio, e rol das testemu
nhas ; e entre ella e o comparecimento media
rá pelo menos o esp~ço de oito dias. No caso 
de revelia se nomeiil'a um advogado por parte 
do réo. 

cc 36. No dia aprazado, concorrendo o juiz de 
direito com os eleitos na casa da camara, a portas 
abertas, fará extrahir da urna doze cedulas dos que 
hão de formar o segundo conselho, não entrando 

. . nelle os que já tiverem formado o primeiro; e n.;ste 
acto poderáõ os accusados recusar até 20, e o accil
.sador, ou accusadores até 10. 

« 31. Reunidos os vogaes, assim apurados, e 
'prestado lpor ell1is juramento, o juiz de direito 
fará ao réo as perguntas necessarias; e findo o inter
rogatorio, ordenará ao escrivão, qu~ lêa tanto a 
accusação, como a defesa, que o réo tiver apresen
tado, e mais peças do ~r?cesso; f~zend~ o J?esmo 
juiz uma exacta expos1çao para rntelbgencia d?s 
juízes de facto, das partes, e das test.em.u~has, a CUJa 
inquirição se deve logo proceder, prmc1p1ando pelas 
do auton 

« 38. Tanto o accusado, como o accusador, 
poderáõ no• mesmo .acto contextar, .e arguir as 
testemunhas, sem as mterromper; assim como po
deráõ verbalmente fazer as suas allegações, e de
fezas. 

« 39. Formado o proce&so, fará o juiz de direito 
um relatorio resumido, indicando as provas, e 
.fundamentos de ambas as partes, e propondo por 
escripto aos juizes ~e facto ~s questões segui?tes: 
O impresso denunciado contem tal abuso de hber-

dada da imprensa? O accusado é cnmmoso deste 
delicto? (e nos casos dos arts. 11, 12, e 13,) terá 
lugar a indemnisação do dam110, e reparacão da 
injuria? • 

« 40. Retirando-se os doze vogacs para outra casa, 
a portas fechadas, con feriráõ entre si sobre cada 
um dos quesitos na fórma do art. 29 ; e com as 
declaracões escriptas por um, e por todos assigna
das, tornaráõ perante o juiz de direito, a quem o 
presidente as entregará, depois de as ter lido 
publicamente. 

« 41. Se a decisão fõr negativa, o juiz de direito 
proferirá sentença de absolvição do réo; ordenará 
a sua soltura, e a relaxação do sequestro dos exem
plares, condemnado nas custas o accusador, se fôr 
particular. 

cc 42. Se fõr afirmativa a decisão, o mesmo 
juiz, por sentença, applicará a pena correspon
dente, e condemnará o réo nas custas, e reparação 
do damno, se houver declaração de ter lugar, 
ordenando a suppressão de todos os exem plares 
denunciados. 

« 43. Se a decisão íôr de que o impresso contém 
abu o, mas que o accusado não é criminoso, o 
juiz de direito ordenará na sentença sómente a 
suppressão dos exemplares, absolvido o accusado, e 
pagas as custas pelo acC1Lsador, se fôr particular. 
Em qualquer dos casos a sentença será sempre 
publicada no mesmo acto. 

« 44. Em qualquer destes actos, que, segundo 
o estabelecido nos arLigos antecedentes, devem ser 
publicos, nenhuma pessoa assistirá com armas de 
qualquer qualidade sob pena do ser preza, como 
em flagrante, e processada na fórma das leis. 

cc 45. Terá lugar o recurso para os tribunaes or
dinarios dos respectivos districtos nos dous unicos 
casos, de nullidade do processo, da declaração dos 
j uizes de facto, por falta de algum dos requisitos 
desta lei, ou do juiz de direito não ter applicado a 
pena correspondente ; e neste~ casos, havendo re
forma das seatenças, poderá ser o juiz de direito 
coademnado nas custas. 

« 46. Ficão revogadas todas as leis, alvarás, de
cretos, portarias e resoluções, que de qualquer fór
ma se opponhão ao presente decreto. 

« Paco da assembléa, 2 de Outubro de 1823.
José Antonio da Silva Jlfaia.-Berna1·do José da 
Gama.-Estevão Ribeiro de Rerende.- José Tei
xtira da Fonseca Vasconcellos .- João Antonio Ro
drigues de Carvalho.n 

O SR. CARNEIRO DE CAMPOS :- Como creio que 
ainda não está resolvida a urgencia do projecto, eu 
a requeiro . 

O SR. l't!Aa :-A commissão redigio o projecto 
em conseq;uencia de indicações approvadas ; mas 
da urgencia não se tratou. 

Proposta a urgencia foi apoiada; e não havendo 
quem fallasse contra ella, foi approvada. 

O Sn. CARNEIRO DA CuNBA : - Parecia-me que 
seria conveniente que a assembléa dispensasse a 
segunda leitura, porque se gasta muito tempo e 
nada se utilisa em ouvir de novo tantos artigos, de 
cuja doutrina não pôde fazer-se idéa alguma, pela 
reciproca relação que elles têm entre si e de que 
nãd se ajuiza seqi demorado exa me. • · 

O Sn. ANDRADA MACHADO : - Não póde admit
tir-se o que propõe o nobre deputado, porquP. o re
gimento deve cumprir-se á risca_. 
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O SR. PRESIDENTE declarou que havia executar-se 
o que o regimento ordenava; e fez-se a segunda 
leitura. 

Propoz-se então se era object~ de. d~liberação e 
decidiu-se que era, mandou-se imprimir para en
trar em discussão. 

O SR. SEcnETARIO MAclEL DA CosTA leu o pare
cer da com missão de legislacão . sobre o requeri
mento de João Goncalves DÚarte Pereira e outros 
credores do fallecido 1osé Teixeira Mello, adiado na 
sessão de 12 de Setembro. 

(Fallárão contra o parecer alguns Srs. deputados, 
mas não se entendeu o tachigrapho Silva.) 

Julgada a ma teria discutida e posto o parecer á 
votação, não foi approvado . 

O SR. ANDRADA MACHADO pedio então a palavra 
para o!ferecer uma emenda afim de dar destino ao 
requerimento. 

O SR. PRESIDENTE declarou que fechada a dis
cussão não tinha lugar, salvo se a assembléa deci
disse que fosse admiltida e que para isso a consul
tava.-Resolveu-se que a propuzesse . 

O SR. ANDRADA MACHADO mandou então á mesa 
a seguinte emenda: 

" Que se diga que as leis não inhibem a conces
são da prorogação pedida e que na conformidade 
das ditas leis é da attribuição do governo o conce
dei-a, verificados os requisitos.- Andrada Macha
do.»-Foi apoiada. 

Depois ae algum debate, foi posta á votação e ap
provada. 

O SR. CARNEIRO DE CAMPOS :-Entre os pareceres 
adiados ba um da commissão de constituicão sobre 
a eleicão dos deputados do Estado Cisplatmo. 

AqÚella província reconheceu a nossa . causa e 
declarou-se unida ao imperio; e não é justo que lhe 
demos a entender que não apreciamos a sua confe
deração e que por isso não cuidamos da eleição dos 
seus deputados. 

Parece-me pois urgente este negocio e requeiro 
que seja o primeiro parecer que se discuta, pois 
pela sua materia entendo que deve preferir a qual
quer outro, ainda que mais antigo seja. 

Tendo-se decidido que assim se fizesse e lido o 
referido parecer, que tinha sido apresentado na ses
são de 23 de Setembro, foi approvado. 

O SR. RIBEIRO DE REzENDE pediu a palavra para 
lêr por parte da commi são de poderes um parecer 

, sobre o requerimento do Sr. Andrada e Silva, que 
pedira licença de tres mezes para ir a S. Paulo tra

. tarda sua saude, sobre cuja pretenção já dera outro 
parecer na sessão de_l7 de Setembro. 

« PARECER 

<e A commissão de poderes tendo de dar o seu 
_parecer sobre o requerime~to do Sr. deputado José 

't Bonifacio de Andrada e Silva, que pede tres mezes 
de licenca para nos ares patrios se restabelecer dos 
encommodos que soffre na sua saude, não podendo 
reunir dous votos para formar o dito pa.uecer por 
discordarem entre si cada um dos tres membros da 
commissão, traz á augusta assembléa os votos em 
separado para á vista delles resolver S!)gundo fõr 
mais justo. · 

« Paço da assembléa, 24 de Setembro de 1823.
Estevão Ribeiro de Re:tende.-Antonio Carlos Ri
beiro de Andrada Machado e Silva.-blanoel Ja-
cintho Nog~ieira da Gama.» · 

«VOTO DO SR·•;RIBEIRO DE RJiZENDE 

e< Sou de parecer, considerando quanto seja sen
sível á esta assembléa a ausencia tão dilatada e para 
tão remoto lugar, de um nobre deputado o Sr, An
drada e Silva, cujas luzes muito convém aproveitar 
neste augusto _recinto, no momento em que se tra,ta 
de formar a lei fundamental do imperio, e julgando 
que a mudança de ares para qualquer outro ponto 
mais proximo a esta capital, será bastante para o 
pôr ao alcance de poder cpncorrer com os seus vas
tos conhecimentos para o edificio social, que ora 
anhela toda a nação braziliense; que nesta confor
midade se lhe conc~da a licença que pede, pelo tem
po que lhe fôr preciso, combinada por este modo a 
necessidade que allega, com o servico pessoal que 
µóde fazer á causa da patria, a qual déve esperar do 
seu patriotismo a sua concurrencia nestà assembléa 
em todos os intervallos que o estado da sua saude o 
permittir. 

« Paço da assembléa, 24 de Setembro de.1823.
Estevão Ribeiro de Rezende.» 

« VOTO DO SR. ANDRADA MACHADO 

e< Como individuo deputado e cingindo-me ao re
gimento interno, vendo que á vista do numero de 
Srs. deputados actuaes, não póde soffrer o servico 
com a ausencia de um só e que mesmo neste caso, 
se não póde negar licença para tratar-se qualquer 
Sr. deputado, ainda com o especioso pretexto da 
falta que faz a sua presença, sou de parecer que se 
deve conceder ao Sr. deputado Andrada e Silva a 
licença que pede, sem restringir-se á residência, ·a 
qual deve ser a que mais convenha ao e'stado morboso 
do dito Sr. deputado; esperando porém a assembléa 
que o dito Sr. deputado acuda ás sessões, logo que 
cessar o seu encommodo e até não mude de resi
dencia, senão no caso de precisão. 

cc Paço da assembléa, 24 de Setembro de 1823.
Antonio Carlos Ribeiro de Andrada bfachado ·e 
Silva.» 

cc VOTO DO SR. NOGUEIRA DA GAMA 

cc Sou de parecer, que pedindo, como pediu,1á 
esta assembléa o Sr. Andrada e Silva licença por 
tres mezes para tratar da sua saude nos ares 
patrios, não convém conceder-se uma tal licenca 
já pela falta que póde fazer um deputado de tania; 
luzes, no tempo em que se está discutimlo o pro
jecto de constituição deste imper"io, já pel-o exem
plo para outras sem~lhantes pretenções, havendo 
nesta assem biéa mm tas pesso11s conhecidamente 
doentes e v~letudinarias, ausentes do seu paiz na
tal, que assim mesmo comparecem niiste recinto 
em todos os dias que lhes pel'mitte o estado da sua 
saude. 

« Paço da assembléa, 24 de Setembro de 1823.
!lfanoel Jacintho Nogueira da Ganna.» 
· O SR. ANDRADA MACHADO :-Têm sido presentes 
á est~ assembléa os differentes votos dos membros 
da commissão de poderes; e eu direi al.iuma;rcousa 
sobre os dous oppostos á pretencão do 'Sr. Andrada 
e Silva. . · 

Em primeiro lugar vejo que o regimento diz que 
q~ando qualquer Sr. deputado pedir licença para 
nao compare.cer por algum tempo na assembléa 
esta _ lhe deferirá como fôr justo, sem prejuízo d~ 
serviço; ora como póde soffrer o serviço com a falta 
de um 1deputado ? , . - _ · . 

O serviço só póde padecer quando é g~ande o nu
mero de licenças e para prevenir esse mà\ 'se · esta-
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beleceu aquella providencia; mas actualmente, sen
do nós tantos, nenhuma influencia póde ter a falta 
de um deputado. 

Posto, isto, como se ha de negar licença a quem 
-· a pede : para se curar? Seria estrondoso allegar-se 

molestia, pedir o tempo necessario para o uso dos 
remedios convenientes e não se conceder a licença 1 

Igualmente é admiravel a prohibição da mudança 
de um lugar para outro, quando o doente a neces
sita; isto creio que ainda não lembrou nem nos es
tados do Grão-Senhor 1 · 

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

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

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

Isto, Sr. presidente, só dã a entender que o 
Sr. Andrada e Silva pPde licença sem estar doente. 

Eu estou bem persuadido que o nobre deputado, 
que assim se explica, não fórma semelhante idéa, 
mas as suas palavras dão-n'o a entender. Se nesta 
assembléa se duvida da existencia da molestia, exi
ja-se attestacão de medico; mas então pratique-se 
o mesmo com todos os que pedirem licenças; e fa
ça-se o que o regimento não requer; porque elle 
diz sómente que não passando o impedimento de 
tres dias, basta participal-o por um recado; que 
sendo por mais tempo deve diri~-se por escripto a 
participação para ser presente a assembléa ; e que 
pedindo licença á assembléa, esta resolverã ã vista 
dos motivos da precisão do serviço; porém em ne
nhum caso_ falia de taes certidões de merlicos; quiz 
que se acreditasse na nossa palavra e com eITeito 
não ha outro remedio, nem em parte alguma se poz 
jãmais duvida em semelhantes circumstancias. 

Não quer, porém, um dos nobres membros da 
commissão que o doente mude de ares indo para 
tão longe, porque estã persuadido que os proximos 
á cidade lhe hão de fazer os mesmos etreitos que os 
patrios; eu creio que esta questão só deve decidil-a 
um professor e portanto mande-se ver por um o 
nobre deputado e saiba-se assim se póde tratar-se 
nesta terra, ou se lhe são precisos os ares do seu 
paiz natal; faça-se esta injuria ao Sr. Andrada e 
Silva, que eu creio que a não merece. (O tachigra
pho declarou que pelo sussurro das galerias não 
_pôde ouvir o resto da falla.) 

Declarou-se adiado o parecer por haver mais 
quem fallasse contra elle. 

O SR. PRESIDENTE assignou para a ordem do dia 
o projecto {le constituição. 

Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde.-Mi
guel Calmon du Pin e Almeida, secretario. 

Sessão em ':I' de Outubro de t 823 

PRESIDENCIA DO SR. RIBEIRO DE ANDRADA 

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da 
manhã, fez-se a chamada, e acharão-se presentes 

-6?-, faltando com causa os Srs. Rodrigues Velloso, 

Pereira da Cunha, Araujo Gondim, Lopes Gama, 
Carvalho e Mello, ogueira da Gama, Ribeiro de 
Rezende, Montesuma, Andrada e Silva, Alencar, 
Carneiro de Campos, Cavalcantide Lacerda, D. Nuno 
e Sobreira. 

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

O SR. SECRETARIO MACIEL DA CosTA disse que re
cebera participações de molestia dos Srs. Lopes 
Gama e Araujo Gondim.-Ficou a assembléa intei
rada. 

Igualmente declarou ter recebido outra do Sr 
Alencar, pedindo licença por 25 ou30 dias para cui
dar da sua saude. 

O SR. Ái\'DRADA MACHADO :-Eu não sei se será 
preciso que o illustre deputado, que faz este reque
rimento, ajunte certidão de algum medico, pois me 
parece que se quiz exigir este documento de outro 
Sr. deputado, que pedio uma igual licença, que ainda 
está para decidir. Eu est~u b~m certo qu~ elle est~ 
realmente doent<i, mas nao é Justo que haJa uma lei 
para uns e outra para outros; ou se ha de estar sem
pre pela nossa palavra, ou nunca ; fazendo-se justi
ça igual, não me opponho ã licença não só para o 
tempo que pede, mas para todo aquelle de que pre
cisar. 

O Sn. PRESIDEt'iTE propoz então se deveria apre
sentar certidão de medico qualquer Sr. deputado, 
que pedisse licença por motivo de molestia. 

Ponderãrão alguns Srs. deputados que nunca hou
vera semelhante duvida na assembléa, e que o regi
mento não exigia laes certidões para a concessão de 
licenças. 

O Sn. PRESIDENTE :-Pois bem; deixando a minha 
primeira pergunta, proponho agora. Se a assem
bléa concede a licença pedida pelo Sr. Alencar?
Venceu-se que sim. 

O MESMO SR. SECRETARIO declarou ter recebidó 
uma felicitação, dirigida á assembléa, do sargento 
mór, comma~dante e offic~ae~ do batalhão de caça
dores da l • linha, da provmcia das Alagoas.-Foi 
recebida com particular agrado. 

Deu tan;ibem parte de uma representação da ca 
mara a villa de Baependy, da comarca do Rio das 
Mortes na prov~ncia :Oe Minas, em que p~dia a crea
çao de. um~ umv~rs:dade ~aquella provmcia.-Foi 
remett1_da a commissao de _mstrucção publica. 

Leu igualmente os segumtes officios dos minis
tros de estado dos negocios do imperio e fazenda . 

« lll~. e _E.xJ'!l . Sr.-Havendo a camara da cidad~ 
d Bahia ding1d~ á augusta pre·sença de S. M. 0 
Irnper!ldor ~ offic10 de 17_ de Setembro proximo pas
sado, mclumdo uma cópia da acla da ElJeição do um 
deputad~ p_ela mes~a ci~ade para a assemÕ[éa ge
ra~ constitumte e leg1slat1va deste imperio, em cum
pnmento do que por p~rta~ia de 7 de Agosto se or
denou ao governo prov1sor10 da mesma província 
em v_irtude do officio do antecessor de V. Ex., de 5 
do dito mez: o mesmo augusto Senhor me ordena 
q_ue remetta a V. Ex. o referido officio, para que se 
sirva le val-o ao conhecimento da mesma augusta 
assembléa. 

<< Deus guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Ja
neiro,. em 6 de Outubro de 1823.-José Joaquim 
Carneiro de Campos.-Sr. João Severianno Maciel 
da Costa. ».-Foi remettido ã commissão de po
deres. 
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« lllm. e Exm. Sr. -Tendo Nicoláo Paes Sar· 

:n;iento, membro do governo provi.sorio d~ província 
das Alagoas, e Laurentino Antomo Pereira de Car
valho secretario do mesmo governo, representado 
a S. M. o Imperador contra as arbitrariedad~s pr~
ticadas por alguns dos seus collegas para sa t1sfaçao 
de seus caprichos e intenções particnlares, degene
rando estas em actos de violencia e oppressão ; pe
dindo por isso a demissão de seus cargos: e ha
vendo o governo provisorio da mesma província. 
pelo seu officio de 26 de Maio do corrente anno, 
mencionado algumns particularidades, que illustrão 
este objecto, entre outras, a que já se tem providen
ciado: o mesmo augusto Senhor me ordena: que 
remetta a V. Ex., para serem presentes na assem· 
bléa geral constituinte e legislativa deste imperio, 
as referidas representacões e officio; visto que, por 
serem aquelles membros constituídos por eleição 
popular, pertence á mesma augusta assembléa de
liberar sobre a demissão que pretendem. 

«Deus guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Ja
neiro, em 6 de Outubro de 1823.-~osé Joaqu~m 
Carneiro de Campos.-Sr. João Sever1anno MaCiel 
da Costa. »-Foi · remettido á com missão de consti
tuição. 

cc lllm. e Exm. Sr.-De ordem de S. Magestade o 
Imperador, remetto a V. Ex. par'.! se~ presen_te á ~
sembléa geral constituinte e legislativa do 1mpeno 
do Brazil, o officio incluso de 10 de Sete~bro pro
ximo passado, em que o governo pr?visono da pro
víncia do Espírito-Santo, _em cumpnment? das or
dens, que lhe forão expedidas pela secret~na de es
tado dos negocios do imperio, por portaria de 11 de 
Julho passado, informa _sobre o estado a~tu~l dos 
estabelecimentos litteranos daquella provmcia. 

cc Deus guarde a V. Ex. Palacio do ~iode J'.1-
neiro em 6 de Outubro de 1823.-Jose Joaquim 
Carn~fro de Campos.-Sr. João Severianno Maciel 
da Costa. »-Foi remettido á commissão de instruc
ção publica. 

« lllm. e Exm. Sr.-Em conformidade do officio 
que V. Ex. de ~rdem da _assembléa ger~l.c?nsti
tuinte e legislativa deste 1mper10, me dmg10 em 
data de 27 de Setembro ultimo, para o fazer presente 
a S. M. o Imperador : Mandou o mesmo augusto 
Senhor, que se expedisse portaria á j~i:ita directoria 
da officina typographica para ser aux1hado o com
positor dos Diarios da mesma assembléa, tanto 
neste trabalho, como na prompta i~pressã? de suas 
actas á medida, que fossem remett1das á dita typo
graphia o que effectivamente se cumprio em 30 do 
indicad~ mez: e respondendo aquella junta a .este 
negocio em oflicio do 1 º do corrente : determmou 
S. M. o Imperador que eu passasse ás mãos de 
V. Ex. o dito officio para ser prnse~te a mesma a_s
sembléa o zeloso modo, porque a JUnta se propoe 
executar as ordens que recebera ao dito respeito. 

« Deus guarde a V. Ex. Paco, em 4 de Outubro 
de 1823.-Afanoel Jacintho Nogueira da Gama.

r. João Severianno Maciel da Costa. >>-Ficou a 
assembléa inteirada. 

O SR. PRESIDENTE declaro1:1 ter recebid~ um'.1 re
presentação do cidadão Ro~ngo Jos~ de F1gue~re~o 
Moreira, expondo .alguns mconvei:i1entes preJud1-
ciaes ao commerc10 das provmcias de S. Pedro, 
.Minas-Geraes e llio de Janeiro, e ruinosos para as 
rendas publicas.-Foi remettida ás commissões de 
commercio e fazenda. 

O SR. CARNEIRO pedio a palavra, e fazendo algu
mas observacõ1Js sobre o relatorio do ministro da 
fazenda lido na sessão antecedente, e notando de 
exageradas algumas expressões, requereu qne o 
mesmo ministro o retocasse antes de imprimir-se. 

O SR. PRESIDENTE disse que, para não alterar a 
ordem dos trabalhos, fizesse o nobre deputado o seu 
requerimento por meio de uma indicação na hora 
propria. Conveio nisso o Sr. Carneiro. 

Passou-se á ordem do dia, e entrou em discussão 
o § 2° do art. 6° do projecto de constituicão, que na 
sessão de 4 de Outubro ficára adiado, com as emen
dàs dos Srs. Andrada Machado e Carneiro. 

(Fallárão os Srs. Araujo Lima, Maia e Almeida 
e Albuquerque, mas não se entendeu o tachigrapho.) 

O SR. VERGUEIRO mandou á mesa a emenda se
guinte: 

« As pessoas nascidas fóra do imperio de pai que 
perdeu a qualidade de cidadão brazileiro, tendo 
maioridade e domicilio no imperio.-Vergueiro. » 
Foi apoiada. 

Não havendo mais quem pedisse a palavra, e jul- \ 
gando-se por isso discutida a materia, propoz o ) 
Sr. presidente se o paragrapho passava salva are
dacção.-Venceu-se que sim. 

Seguio-se entãõa propoSta das emendas de re
dacção, e julgando-se prejudicada a do Sr. Andrada 
Machado, foi approvada a do Sr. Vergueiro para 
ser attendida na redacção do paragrapho pela com
missão. 

Feito isto, ponderou o Sr. presidente que haven
do o Sr. Carneiro offerecido um additamento de 
materia difTerente da do paragrapho que se vencera 
cumpria saber se a assembléa queria tratar já della; 
ou reserva-la para outra occasião. 

-Foi interrompida esta proposta, porque alguns 
Srs. deputados pedirão a palavra, e entre elles o 
Sr. Vergueiro, que offereceu o additamento se
guinte : 

« Deixa de ser cidadão : 
« 1.0 O que se naturalisar em paiz estrangeiro. 
« 2. 0 O que sem licença do governo aceitar em

prego, pens~o, ou condecoração de qualquer gover
no estrangeiro. 

<< 3. 0 O que por sentença fór privado desta qua
lidade.-Vergtt,eiro. »-Foi apoiado. 

O SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE oft'ereceu lam
bem outro additamento concebido nestes termos : 

«(Salva a redacção.) § 3.• Os filhos de mãi nascida 
no 13razil e pai estrangeiro nascidos em paiz estran
geiro, que tiverem preenchido os requisitos exigi
dos no paragrapho antecedente.-Almeida e Albu
querque. »-Foi apoiado. 

O SR. ARAUJO Lnu :- Sr. presidente, estes addi
tamentos contêm materia nova, e creio qpe ninguem 
vem preparado para ella, ao menos eu não o estou; 
e portanto parece-me que o melhor será imprimi
rem-se para depois entrarem em discussão. 

O SR. MAIA :-0 que é' preciso saber primeiro é 
se assembléa entende que elles têm ou não lugar 
agora; isto, que V. Ex. já quiz pro pôr, é o que real
mente se deve determinar para se proceder em 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE propoz : 
1. 0 Se era aquelle o lugar proprio para a ma teria 

dos additamentos.-Venceu-se que sim. 
10 
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2.• Se os additamentos deverião imprimir-~e, 
para depois entrarem em discussão c~mo lembrara 
0 Sr . Araujo Lima.-Venceu-se que nao . 

O SR. CARNEIRO :-Eu quizera, se me é lici~o, 
corriair o meu additamento na segunda parte; tive 
um e~1gano ao escreve-lo, e estimaria que me fosse 
permittido o emenda-lo . 

Decidia-se que fizesse a correcção, e mandou-a 
nos termos seguintes : 

cc 2. 0 Por sentenca que condemne á morte civil. 
-Francisco Carnei;·o . »-Foi apoiada. 

O SR. PRESIDENTE declarou que entrava em dis
cussão a emenda addicional do Sr. Almeida e Al-
buquerque . . . 

Depois de algum debate iulgando-se a '?~leria 
discutida, poz-se á votação o paragrapho add1c10nal, 
e foi approvado. 

Passou- se aos additamentos sobre os modos de 
perder os direitos de cidadão brazileiro, e leu-se o 
!§ 1° do additamento do Sr. Carneiro. 

O SR. ARAUJO LIMA: - Eu requeiro o adiamento 
desta materia, é doutrina de muita importancia, e 
deve ser bem pensada. Eu confesso que não tenho 
talento para tratar delta de repe!ile, e p_oder votar 
sem previo exame certamente o nao _farei. 

O SR. PRESIDENTE propoz o adiamento, e sendo 
a poiado e discutido, foi app_rovado1 ficando reser
Yada a discussão para a sessao do dia 10. 

Passou-se ao cap. 2°, e leu-se a epigrapbe que 
diz - dos direitos individuaes dos brazileiros.-

0 SR. ANDRADA MACHADO: - Para irmos cohe
rentes é necessario accrescentar nesta eprigrapbe a 
palavra cidadãos, pois se venceu no cap. 1°, que em 
lugar de se _dize! ao artig? 5°, são brazileiro~ se 
dicesse são cidadaos brazileiros ; eu proponho isto 
unicamente para a boa ordem. 

O Sn. ARAUJO LIMA: -O que me parece, Sr. pre
sidente, é que de nenhuma epigraphe deveria tra
tar-se nesta l • discussão, porque os vencimentos 
sobre ellas pódem embaraçar a redacção nova que se 
ha de fazer do projecto, pois talvez convenha clas
sificar algumas das materias de diverso modo, e 
para isto se facilitar é preciso que deixemos de 
parte as epigrapbes. Talvez a assembléa concorde 
com este meu modo de pensar. 

O SR. PRESIDENTE consultou a assembléa, e de
cidia-se que se não debatessem as epigraphes na 
l3 discussão. 

Leu-se então o artigo 7° e § 1° concebidos nestes 
termos: 

« Art. 7 .0 A constituição garante a todos os bra
zileiros os seguintes direitos individuaes, com as ex
plicações e modificações annexas. 

cc I. A liberdade pessoal. 
O SR. ~ACIEL DA CosTA: - Sr. presidente, teria 

sido muito · conveniente que a assembléa encarre
gasse a cada um dos senhores, que traoalharão no 
;projecto de constituicão, de fazerem no principio de 
cada capitulo ou título seu relatorio, expondo o 
plano que conceberão, e o nexo e ligação dos prin
cípios que estabelecerão, isto é, cada um naquella 
·parte de trabalho que lhe coube em sorte. Com isso 
poupar-se-hia muita discussão inutil , e ganhar-se
hia muito tempo, o qual nos não sobra ; e sem isso 
vamos todos ás cegas e ás apalpadelas, rastreando 
com dificuldade asintenções dos illustres redactores, 
e muitas vezes depois de longa discussão está tudo 

destruído com dizer-se que essa não foi a intenção 
da commissão . Conheço as luzes della, porque 
tambem conheço seus membros; estou certo que nada 
no projecto foi posto ao acaso, mas como sancciona
do elle por es ta assembléa, fi ca sendo obra sua, 
temos cada um o direito de fazermos nossos reparos 
e observações, sem que dellas se devão inferir outras 
intenções, que não sejão um ardente desejo de fa
zermos obra perfeita que com gloria nossa, vá fazer 
a felicidade do Imperio. 

O methodo que me Lenho prescripto é produzir 
como objecção aquillo mesm~ que me embaraçou 
procurando entender o texto. Trata-se neste titulo 
de en umerar os direitos, qu e a constituição afiança 
aos cidadãos brazileiros, e vem á frento de outros a 
- liberdade pessoal.- Antes de passar ávante direi 
que não sou da opinião dos que pensão que em este 
cabeçalho de direi tos e deveres do cidadão não ha 
constituição política: 1° porque uma constituição 
política presuppõe esses direitos, 2° porque não é 
uma tal declaração, por mais fastosa que ella seja, 
que ha de segurar esses direitos, visto que is o de
pende, além de outras cousas auxiliares ou ecun
darias, da boa distribuição dos poderes politicos, de 
boas garantias etc., 3° porque não casa bem com 
um codigo politico essa exposição doutrinal e 
dogmatica, 4° porque essa ·enU1neração de direito 
demanda definições, e ellas >ão dificilimas em ma
teria tal, e nesse pelago tem naufragado os mai 
abalisados politicos, quaes os da assembléa con
stituinte em França, como mostrão as judiciosas 
criticas que se publicarão contra essa pomposa de
claracão de direitos. 

Ma·s emfim é ob a do tem o e da moda, !L.Uasi 
todas as constituiÇÕ°es publicadas na • uropa trazem 
diSO"mais ou menos; não assim a de Cadix, cujo 
Thg1s1ad·ores forão em outras co usas liberâes com 
demasido excesso, mas neste ponto muito judiciosos. 

ão reprovarei todavia que um povo que se con
stitue de novo, depois de escarruentado das arbitra
ridades do despotismo, apresente no frontespicio 
do seu novo codigo esse direitos absolutos, que elle 
quer qu e sejão respeitados, assiro como outros que 
são secundarias e auxiliares para conservacão dos 
primeiros. Passe pois muito embora essâ decla
ração. Vamos aos direitos aqui enumerados. O 1° é 
designado pelas palavras-liberdade pessoal.-A 
primeira observação qu e se olTerece logo é que 
melhor terião feito os illutres redactores, se em vez 
de pararem nesta simples enunciação, tivessem Iogo
definido, ou descripto essa liberdade pessoal, dig<> 
descripto, porque em sciencias moraes havendo 
muitas cousas a comprehender n'uma defin ição , e 
muitas a eliminar della, é quasi impossível dar de
finições perfeitas. 

Digo que teria sido mais util ter dado essa defi
nição, ou descripção, porque podendo as palavras 
- liberdade pessoal -'-ter accessões mais ou menos 
aro pias, era necessario fixar com clareza no espiri to 
dos povos, que pela maior parte não têm instruccão 
uma idéa clara do que elles devem entender por 
sua liberdade pessoal, afim de poderem defende-Ia 
trazendo-a sempre na memoria, assim contra o~ 
ataques de se us concidadãos como das autoridades, 
quando ellas passarem de tutelares a oppressoras. 
Verdade é que nos artigos 8°, 9°, 10°, 11°, e 12•, se 
propoem bipothese~ em que essa liberdade se ve
rifica, sustentando o § 8°, a liberdade que tem o ci
dadão de dispôr de seus bracos; os 9°, 10°, 11• 
propondo as garantias dessa liberdade contra pri~ 
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sões arbitrarias, e o 12° tratando da liberdade de 
locomocão isto é, de poder o cidadão transportar
se pará. dnde quizer, mas nem_ por isso m.e P_'.lrece 
menos indispensavel a defimcao ou descnpçao do 
que devemos entender por liberdade pessoal : _l. º 
l'orque a constituição deve dar um typo, ou padrao, 
digamos assim, com que possamos comparar e con
frontar os factos ou acções gue tratarmos de cara
cterisar de uffensivas dessa liberdade ; 2. 0 Para . fa
cilitar aos que trabalharem. nos .codigos a deser_i
volução e applicação das providencias; 3.0 P~ra nao 
ficar duvida ao leitor se estes casos especificados 
nos ditos artigos são trazidos aqui para exemplos, 
ou se a liberdade só nelles se verifica; 4.° Final
mente para facilitar aos .povo.s o decorara~, e tra
zerem impressa na memona, a idéa da sua liberdade, 
como trazem as verdades do cathecismo christão. 

Com uma boa explicação do que se deve entender 
por liberdade pessoal, talv~z se escusasse~ esses 
cinco artigos de desenvolvimento,.ª com isso ga
nhâriamos alguma cousa, porque evitavamos essas 
disposicões verdadeiramente regulamentares, que 
têm seú lugar proprio nos codigos, e vamos dimi
nuindo o numero de artigos do projecto, que sobem 
a duzentos e setenta e tantos, e fazem uma con-
stituição gigante. . _ 

Tirava porém toda a difficuldade a adop9a~ de 
outro methodo, que era não enumerar esses direitos 
pelos simples enunciados, e tratar delle.s em arti~o 
de desenv olvimento, como fazem muitas consti
tuições, v. g. dizer a const~tuic~o, afiança os s~
guin tes direitos: 1° nenhum c1dadao deve se~ obri
gado a prestações pessoaes ~te .. etc., e assim ~or 
diante. 1o caso de não convir msso a assemblea, 
entao proponho que ao enunciado'- liberdade pes
soal - se sigão já os artigos 8° e seguintes que lhe 
dizem respeito, porque o methodo adoptado de pôr 
de llm lado todos os enunciados, e do outro todas 

. as modificacões misturadas, faz sua confusão, não 
a quem é Instruído, mas de certo ao commum ~o 
povo, que não póde deixar de parar, .q':lando depois 
do artigo 16, em que se declara a rehg1~0 cathohca 
romana a religião do estado, ler o artigo 17, que 
trata da a bolicão de corporações de officios, juizes, 
escrivães, e mês tr s, mataria tão disparatada e dif
ferente da do artigo precedente. 

( Fallarão os rs. ~laia e Ferreira França, mas 
nada se en tendeu do que escreveu o tachigrapho 
Possidonio ) . 

O Sn. ANDRADA MACHA DO, defendendo o artigo, 
disse que a commissão não quizera dar definições, 
porque reconhecia 11 difficuldade de as dar exactas, 
que no caso presente era a definição desnecessaria, 
porque toda a pessoa entendia o que era liberdade 
pessoal, e que t~das.as vezes qne s~ de~_?ião cousas 
de si claras, ordrnanamente se escureciao em lugar 
de ' se illuminarem, e que finalmente agora era o 
simples enunciado dos direitos garantidos,. ~os quaes 
depois em lugares determrnados se faziao as de
vidas explicacões e modificações. (E' o que em 
summa se pôde unicamente col!igir do que escre
·veu o tachigrapho ), 

O Sn. 11'1ACIEL DA CosTA: - Sr. presidente, o il
lustre preopinante allega que .as definiçõe~ s~o de 
summa di!Iiculdade, e que por isso a commissao de 
proposito fugio dellas; mas que ~ão ha necessidade 
de definir, ou descrever essa liberdade, porque as 
co usas :de si claras não precisão de serem definidas. 

Não pe~i diflnições, eu m~smo de~larei ª· qu_asi 
impossibilidade de as dar perfeitas, pedi descnpçao, 

o que é facil, e não havia mais a fazer do que ajuntar 
essas circumstancias espalhadas nos cinco paragra
phos subsequentes, e abreviai-as ; e nem baVia ne
cessidade de descrever mais nada do que essa li
berdade pes~oal de que se trata, e o illustre preo
pinante não respondeu aos motivos porque eu <j.isse 
que essa descripção era necessaria. E quem man<j.ou 
a commissão adoptar esse methodo ? Não podia ella 
muito bem explicar os casos, em que essa liberdade 
pessoal se verifica, sem todavia fazer essa enume
ração de direitos por simples enunciados geraes, 
promettendo fazer delles excepções ou modificacões, 
sem nos ter dado tambem a idéa geral, sobré que 
recaem ~ssa~ modificaçõe~ ou excepções? 

Mas diz o illustre preopmante que o simples enun
ciado de liberdade pessoal é claro : é claro ? Para 
nós, mas não para o commum dos leitores. 

O mesmo senhor já aqui disse, e com razão que 
esta mesma constituição continha cousas qhe a 
comm1ssao era forçada a mencionar, visto o estado 
de pouca instrucção do povo em geral. Ora eu 
creio que se perguntarmos a muita gente boa em 
que consiste a liberdade pessoal, não o 'diráõ. 
1..1uanto á ordem que propuz, de se reunirem os ar
tigos relativos á liberdade pessoal, logo depois do 
enunciado geral, que o dito senhor tambem acha 
desnecessario; digo o mesmo que disse quando fallei 
da primeira vez, é desnecessario para nós mas não 
para ocommum dos leitores, e accrescento que para 
~ós mesmos ~ão_ está esse methodo, adaptado pela 
illustre comm1ssao, nem claro nem regular, como 
demanda um codigo constitucional, onde a pre
cisão, clareza, e ordem são qualidades essenciaes. 
Fico portanto na minha opinião. 

O SR. MAIA mandou á mesa a emenda seguinte. 
Proponho que se diga sómente :' 
« A liberdade, e segurança pessoal, e a inviola

bilidade de propriedade.- il1 aia>>.- Foi regeitada . 
O SR. DIAS lambem o!fereceu a seguinte : 
cc A liberdade pessoal que a lei marcar.- Dias». 

- Foi regeitada. 
O SR. FRANÇA : - Eu reputo desnecessaria a enu

meração, que no artigo 7° vem feita dos direitos 
que pela constituição se hão de guardar aos bra~ 
zileiros. A posição dessa summa teria talvez inno
cente lugar em uma obra didactiva ; mas em uma 
constituição não se faz ella necessaria na redaccão 
e por outr~ p~rte bem. póde ser prejudicial, por

0

qu~ 
se póde d ah1 concluir que sómente esses direitos 
individuaes hão de ser os guardados, e não outros 
muitos, que todavia não é nossa intencão excluir. 
Demais disso se no contexto dos artigos que se 
seguem se trata da mesma identica doutrina em hy
potheses, das quaes se pretendem fazer outros 
tantos artigos constitucionaes, escusado é estarmos 
a debater separadamente a materia em these. 

Conclúo portanto, que seria melhor efitarmos a 
summa desses direitos segundo vêm positivamente 
enumerados . A differença entre o homem natural e 
homem social, ou a di!ferença de liberiiade de um 
~outro, é a somma das restrlcções que por direito se 
1mpoem o mesmo homem em convencã'o com os 
outros homens, a cuja sociedad e perténce. O que 
c~mpre pois sab~r:-se essencialmente é o que elle 
nao póde fazer c1v1lmente: que tudo o mais é 'di
reito, que indefinidamente lhe deve ser garantido 
por um_'.l constituição livre, porque está na com
prehensao da clausula geral, com que primitiva
mente se associou com os mais homens, cujos di-
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reitos herdamos, e representamos . Eu mando á 
mesa uma emenda suppressiva, que é concebida nos 
seguintes termos: 

« Proponho que se supprimao art. 7°, e que ~rin
cipie a doutrina do cap. pelo art. 8• que diz -
nenhum brazileiro será obrigado etc.- O deputado, 
França».- ão foi apoiada. 

Julgou-se afinal discutida a materia, e pondo-se 
a votos, passou sem alteração . 

Leu-se o § 2° que diz : 
« II. O juizo por jurados.i> 
O SR. ANDRADA MACHADO:- ( ão se entendeu o 

tachigrapho.) 
Não havendo quem mais fatiasse, julgou-se_ dis: 

cutida a materia e posto o paragrapho á votaçao foi 
approvado. 

Leu-se o § 3°: 
« III. A liberdade religiosa. » 
O SR. ANDRADA MACHADO :-Temos neste para

grapho outro direiro individual, a liberdade reli
~iosa, isto é, a liberdade de adorar cada um o E!!te 
:supremo ela fórma ~me o(Tllê parece. Es~e 
direito é tão sagrado, que eu cre10 que nem devena 
entrar no catalogo dos direitos garantidos, porque 
a relacão da creatura com o creador está fóra do al
cance 

0

politico. 
Quando os homens se ajuntárão e por convenção 

sacrificarão uma porção da sua liberdade para. co_n
servar a outra, seguramente não cederão do d1Telto 
de adorar a Deus do modo que lhes parecesse me
lhor, para se sugeitarem á fórma que lhes fosse de
terminada: porém já que a sociedade chegou a P.ssa 
desgraça, uma vez que. até s~ tem usurJ?ado o do
mínio do pensamento, e preciso com cmdado esta
belecer este direito. Por isso a commissão declarou 
a sua garantia, para evitar o absurdo de se obrigar 
o ..:idadão a praticar o contrario do que lhe dieta a 
sua consciencia, em negocio sobre que não tem po
der a sociedade e de que ninguem deve pedir con
tas. Por ora não preciso dizer mais. 

O SR. SILVA L1saoA :- Parece conveniente que 
esta discussão fique adiada para quando se tratar 
do art. 14, visto que é de materia coherente. 

Portanto requeiro o adiamento; e para então re
servo dizer o que entender. 

Proposto o adiamento foi apoiado. 
O SR. HENRIQUES DE REzENDE:-Em muito boas 

razões se fundão aquelles, que querem que as mata
rias comprehendidas nestes paragraphos sejão tra
tadas por '.llªlyse !'.. não_ ~nun~iadas assim. c~mo 
axiomas, visto que sao SUJeitas a tantas restncçoes; 
mas como já passarão os §§ 1° e 2° digo que póde 
tambem passar este, porque o art. 14 virá fazer-lhe 
as modificações convenientes e ex~licar a fórma por 
que esta.liberdade deve ser entendida, o que certa
mente não desfaz isto que agora fica vencido em 
regra; porque pelo principio bem sabido a excepção 
confirma a regra. 

E' assim que o § 1° não fica destruido pelas ex
plicações, que depois se vão estabelecendo; aliás 
assim enunciado como está este § 1 º, vinha a ser 
um verdadeiro phantasma, uma vez que elle se de
vesse entender tão amplamente, como á primeira 
vista apparece, o que é impossível. 

Por isso eu tambem sou de opinião que esta ma
teria devêra ser tratada por analyse, declarando 
os termos ou )imites desta liberdade; mas no es-

tado actual do Brazil, é preciso apresentar aos po
vos logo a principio estas garantias assim mesmo 
genericamente concebidas; depois iremos fazendo 
as excepções necessarias, o ·que, como já disse, não 
destruirá a regra geral. 

es~es termos eu voto ~ontra o adia~ento; passe 
desde Já o paragrapho, visto que passarão os ou
tros; e quando chegarmos aos arts. 14 e 15, diremos 
o mais que convier que e diga. 

O Sn. CosTA AGUIAR :-Sr. presidente, eu tam
bem me ~pponho ao adi~mento proposto pelo illus
tre pre~pillante o Sr. L15boa, não só pelas razões 
~xpend1das, mas principalmente porque havendo 
Já passado tal qual se acha o principio deste art. 7° 
e os seus dous nurneros anteriores; nada ha tão na
tural como o continuar-se na enumeracão dos di
reitos individuaes que a constituição gârante a to 
dos os brazileiros; porque aqui meramente se en un
cião em these estes mesmos direitos, que depois 
são melhor explicados cada um delles em seus res
pectivos artigos que se seguem. 

Accresce que estando já vencido o numero 8° do 
art. 5°, que considera como cidadãos brazileiros os 
estrangeiros naturali ados, qualquer que eja a sua 
religião, é por isso necessario que passe este nu
mero, ora em questão, tal qual está, como passarão 
os anteriores, porque depois no art. 14 se dirá 
então até onde se estende esta mesma liberdade re
ligiosa. 

E' isto o que me parece mais methodico e mais 
regular, e o que me faz votar contra o tal adia
mento. 

O Sn. PRESIDENTE propoz á votacão o adiamento 
e foi rejeitado, • 
. O SR. _BisPo CA_PELLÃO-ll!ÓR mostrou que nenhum 
mconvemente havm em conservar o§ 3°, depois de 
terem passado o 1° e 2°, porque o considerava 
com~ simples enun~iação d'um direito cujas res~ 
tncço~s e mod1ficaçoes se estabelecião em artigos 
poster10res ; declarando que na discussão delles 
diria o que entendesse sobre esta indicada liberdade 
que de nenhum modo approvaria no sentido am
plíssimo em que já tinha ouvido tomai-a. (Não se 
pôde seguir o fio do seu discurso pelo que escreveu 
o tachigrapho.) 

O Sn. A1Ac1~L DA COSTA :- Sr. presidente, não 
posso co_n~ent1r que. passe esse parag1apho -liber
dade rehg10sa-;_ nao é como um simples indice 
que elle está aqm posto, mas como um direito que 
a constituição afiança. 

Essas palav~as -liberdade_ religiosa- são vagas, 
po~~m ter d1fferent~s expbcações; não podendo 
adivmhar a que quena dar-lhe a illustre commissão 
acabo agora de conhecer pelo que diz um dos illus
tr~s :e~actores, o Sr. Andrada Machado, que a con
stitu1çao decreta como um direito individual do 
cid!l~ão brazileiro a _liberdade de adoptar a seita 
rehg1osa que b~m q_u1zer e por consequencia que o 
estado tem obr1gaçao de o proteger no exercicio 
pubµco _dessa profissão que adoptar; porque parte 
o dito 1llustre deputado do :erincipio geral que a 
cada homem é livre adorar o Ente Supremo a seu 
modo e como bem entender e quizer. 

Sr. presidente, que possa cada um adorar o Ente 
Supremo da maneira que a sua razão lhe dictar 
passe ~orno uma proposição philosophica; mas qu~ 
ella SeJa arvorada e decretada um direito civil de 
cidadãos catholicos e por uma nacão inteira de ca
tholicos, que têm a felicidade de n·ão contar no seio 
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de sua grande familia nem uma só seita das infini-

1 las que ha de protestantes e que por condição es
sencial sine qua non do seu pacto social jura man
ter a religião catholica apostolica romana, isso não 
póde ser, seria uma contradicção notavel. 

Posto isto, a conclusão que se tira desse prin
cipio para decretar lambem como regra essa liber
dade religiosa, ou essa faculdade de adaptar o ci
dadão brazileiro a religião que bem quizer e ser 
protegido no publico exercício della, segue a mesma 
sorte do principio, de que ella é consequencia. 

Demais, Sr. presidente, para quem legislamos 
nós? Para brazileiros, isto é, catholicos romanos. 

Quem representamos nós aqui ? Brazileiros, isto 
é, catholicos romanos. 

De quem recebemos procurações ? De hrazilei
ros, isto é, catholicos romanos. 

E para que ? Para decretarmos que nós, elles, 
nossos filhos, nossa posteridade teremos o direito 
de apostatar da verdadeira religião, da religião de 
nossos gloriosos maiores? Não, Sr. presidente, 
não. Tal poder nos não foi outorgado em nossas 
procurações, e nem podfa, nem devia ser . 

A religião catholica romana é a religião dos bra
zileirosT mas os brazileiros animados de princípios 
liberaes e generosos não querem excluir do seu ~eio 
homens uteis ao nosso imperio nascente, só porque 
Clles não são catholicos; venhão esses estrangeiros 
e serão nosso.> irmãos, eja quâl fàr a sua crenca. 
Eis aqui para quando serve o principio que adôre 
cada um o Ente Supremo como entender, salvas as 
restricções .que o bem do estado exigir que se fação. 

Sr. pre 1dente, tudo quanto nós podemos fazer 
neste negocio é não consentir que o cidadão seja 
perseguido por suas opiniões religio as, emquanto 
elle as não espalhar ou prégar de um modo sedi 
cioso; não consentir que o cidadão seja espionado 
até no interior de ua familia para saber o governo 
suas idéas e me mo o modo com que elle observa 
os preceitos religiosos e tirar daqui motivo para de
nuncias, perseguições, etc. , porque em rigor de 
direito poli tico a a Içada do governo pára nos actos 
publico , que offendão a tranquillidade e o respeito 
devido ao culto nacional. Feito isto, temos -liber
dade religiosa- grande liberdade religiosa, a unica 
de que necessitamo , a unica que nos póde ser util. 

E tá dada a hora e eu não importuno mais a as
sembléa. 

Alguns Srs. deputados pedirão a palavra, mas o 
r. presidente declarou adiada a discussão, por ter 

chegado a hora da leitura das indicações. 
O SR. CARNEIRO pediu a palavra e mandou á 

mesa a sua indicação, que quizera ofTerecer no 
principio da sessão e que ficou reservada para a 
hora propria. 

« INDICAÇÃO 

« Requeiro que o illus'tre autor do relatorio so
bre o estado da fazenda retóque, antes que o mes
mo relatorio se imprima, algumas expressões for
tes, emphaticas e que parecem inculcar um estado 
muito de graçado de finanças, por serem ellas con
trarias á opinião que a mesma assembléa enunciou 
a este respeito e á exposição dos grandes recursos 
que no mesmo relatorio se expendem, podendo 
aliás produzir e[eitos e impre sões exageradas em 
alguns espíritos menos attentos e máus aprecia
dores dos ditos recursos.-Francisco Carneiro .» 

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

que era urgente a materia e entrou em discussão 
a indicação . 

O SR. ANRDADRA MACHADO combateu-a, mas não 
foi possível perceber o que disse pelo que escreveu 
o tachigrapho. 

O SR. FRANÇA :-Sr. presidente, eu sou de pare
cer que se remetta a exposição do ministro da fa
zenda á commissão respectiva para esta fazer as 
suas observações sobre ella e ser tudo depois im
presso, de maneira que possão os Srs. deputados 
fazer sobre um e outro relatorio o seu juízo de es
paço. 

Se a exposição do ministro claudicar em algu
mas supposições gratuitas, que possão ser corri
gidas por melhores conhecimentos de facto da com
missão e da assembléa, isso se fará sem dezar; que 
a indagação e apuramento da verdade é o objecto 
primaria dos debates. 

Se acaso se julga conveniente que seja tambem 
ouvida a commissão de constituição no caso, não 
me opponho, por ser isso quasi indifferente á in
formação que se pretende haver. Imprimir-se a ex
posição do ministro destacadamente quando será 
necessario igualmente imprimir-se depois o pare
cer da commissão, pela complicada extensão da 
maLeria, é retardar o andamento do negocio sem 
nenhuma utilidade, que a isso nos decida. 

O SR. CosTA ÁGUIAR :-(Não o ouvirão os tachi
graphos.) 

Julgou-se discutida a materia e posta á votação, 
foi rejeitada. 

O SR. FERREIRA DE ARAUJO :- ão ha dia mai 
plausivel para uma nação do que aquelle em que 
começa a datar a época da sua grandeza. 

O Brazil; mais de tres seculos agrilhoado sob o 
barbaro systema colonial, resurgio uma vez do seu 
abatimento e elevou-se á cathegoria de imperio ; 
e este gigante, ainda no seu berco, fez alardo da 
sua força. A voz unanime dos pôvos levantou um 
n<'vo throno, onde collocou uma antiga dynastia, 
illustre por uas virtudes, famosa por suas faça
nhas. Um principe, delicias dos brazileiros e tanto 
tempo ensaiado em promover a sua prosperidade, 
mereceu todos os votos que solemnemente o pro
clamarão no sempre memoravel dia 12 de Outubro. 

E poderá estaãílgusta assembléa, interprete dos 
sentimentos da nação, deixar em silencio tão plau
sível dia? 
~ o_dia_7 de Se_tembro_, em 'lue nas mar~ens do 

Yp1ranga retumbou o grito da mdependenc1a, rõe
r.eceu deste soberano congresso a honra de ser de
clarado de festa nacioníll, o de 12 de Outubro, em 
que o Brazil não só fez estalar os ferros do seu an
tigo capt1véi[Q," mas evantou- um solio, que -as 
idéas não abalarão, será guardado em Jfhpetuo si
lencio? ão, senhores, é impossível que sejamos 
esquecidos do alvoroço extraordinario, de que feliz
mente fui fiel testemunha· e em que tomei não pe
queno quinhão. 

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

E' por isso que eu ofTereço com a maior confiança 
a seguinte indicação, para a qual não hei mister 
pedir a urgencia de que todos estão plenamente 
convencidos : 

11 
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« INDICAÇÃO 

« Proponho que se d~clar_e di~ de ies.ta-11acional 
o de 12 de Outubro;-primeiro anniversario da ac-

1 c ~â_ção do augusto ~mperador do Brazil, em
) quanto se não publica a tabella competente; da 
1 mesma maneira que \eve lugar ácerca do diã7ae 

Setembro. 

\ 
<< Paco da assembléa, 7 de Outubro de 1823.-

FIJ'rreira de Arai1fo. » 
Requerida a urgencia e sendo esta apoiada e ap

provada, entrou em debate a maleria da indicação . 
O SR. ÁNDRADA MACHADO mandou á mesa o ad-

ditamento seguinte : 

l 
« E dos annos do mesmo augusto senhor.- An

drada llfacliãdo.»-Foi apoiado. 
O Sn. VERGUEIRO tambem fez o seguinte: 

,.
1 

« !nnivers~io ~a a.cclamação. do I~perio, ou d<! 
sua creacao.- Vel"gueiro. >)-Foi apoiado. 

I Não h;vendo quem fallassecontra os additamentos 
e julgando-se debatida a materia da indicação, foi 
posta á votl!-ção, e approvada com os me mos addi-
tamentos. - - _..,.:.:;. 

S . SILVA LISBOA mandou á mesa uma indi
cação a · avor da vilTa de Valença da _província da 
B~hia; mas o r. presidente declarou que por estar 
motivada precisava de reforma; e por isso foi resti
tuída ao mesmo Sr. deputado, que pediu licença para 
a apresentar na sessão seguinte. 

O Sn. ANDRADA l\IAcn..1.no pediu então a palavra, 
e offereceu .a seguinte 

« INDICAÇÃO 

« Proponho que se erija em villa a ilha de Ita
paTica debaixo de uiiinome adequado ao brio e 
denodo, com que resisLiu aos continuados ataques 
doSlusitanos.- Andrada 111 achado. J) 

Requerida a urgencia, e sendo esta posta á vota
ção e approvada, fez-se a 2• leitura para entrar em 
discussão. 

O mesmo nobre autor da indicação pediu que fosse 
remettida á commissão de estatística; mas por dar a 
hora ficou adiada a discussão. 

O SR. Acc10L1 disse que tiriha recebido umas 
instruccões remettidas péla camara das Alagôas; 
mas peta mesma rasão de ter dado a hora se adiou o 
tomar-se conhecimento dellas para lhes dar o com
petente destino. 

O SR. PRESIDENTE deu para a ordem do dia o 
p;-ojecto de constituição. 

Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde.
Migue l Calmon du Pin e Almeida, secretario. 

~ - . 
RESOLUÇOES DA ASSEMBLEA 

PARA JOSÉ JOAQUIM CARNEIRO DE CAUPOS 

Illm. e Exm. Sr.-A assembléa geral consti
tuinte e legislativa do Imperio do Brazil, sendo-lhe 
presente o pa.recer da commissão. de legislação 
·sobre o requerimento de José Antomo de Almeida 
que pediu disp~~~a d~ habilitações. para professa; 
na ordem de chnsto, e o de Antomo Tavares Cor-
r~ e outros, que pedirão dispensa de lapso de 

- tempo para medição e confirmação de sesmarias : 
manda participar ao governo que tem resolvido 

autorisa-lo para a concessão das dispensas de habi
litações para a profissão das tres ordens militares, 
que se continuaráõ a conceder como até agora pela 
repartição dos negocios do Imperio, não podendo 
porém entender-se esta aulorisação a respeito de 1 

sesmarias!... nem de quaesquer outras dispensas. 
O que V. u. levará ao conbecimenLo de S. M. 
Imperial. 

Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em 
6 de OuLubro de 1823. -João Sevel"ianno Jllaciel 
da Costa. 

PARA O MESMO 

• Illm. e Exm. Sr.-A assembléa geral consti- } 
tuinte e legislativa do Imperio do Brazil approvando 
o parecer da commissão de constituição sobre o 1 officio do barão da Laguna, remettido á mesma 
assembléa em officio do ministro e secretario de 
estado dos negocios do Jmperio, de 5 d' Agosto do 
presente anno, em que representa nito se poder 
verificar a eleição de deputados no estado Cispla
tino pela occupação militar de Montevidéo: manda 
participar ao governo que tem resolvido que no 
presente caso se proceda da mesma maneira e 
fórma que se procedeu na Bahia, elegendo-se um 
deputado para a Campanha, servindo de capital
Canelones -já designada pelo governo, e reservan
do-se outro para a capital de Montevidéo, uma vez 
que saia da injusta oppressão em que se acha. 
O que V. Ex. levará ao conhecimento de S. 111. 
Imperial, 

Deus guarde a V. Ex. Paço da assem biéa, em 
7 de Outubro de 1823. -João Sevel"ianno 11/aciel 
da Costa . • 

PARA O MESMO 

Illm. e Exm. Sr. -A assembléa geral consti
tuinte e legislativa do Jmperio do Brazil, sendo-lhe 
presente o parecer da commissão de legislação 
sobre o requerimento de João Gonçalves Duarte 
Perei ra e outros credores do fallecido José Tei
xeira l\lello, que pedirão a prorogação de um anno 
na administração dos bens do dito fallecido: manda 
remetter ao governo o referido requerimento, e 
participar-lhe que as leis não inbibem a concessão 
da prorogação pedida pelos supplicanles, e que na 
conformidade das ditas leis é da attribuição do 
governo o concede-la. O que V. Ex. levará ao 
conhecimento de S. l\l. Imperial. 

Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em 
7 de Outubro de 1823. -João Seve1"ianno llfaciel 
da Costa. 

Sessão em 8 de Outubro de t 823 

PRESIDENCIA DO Sll.. RIBEIRO DE ANDRADA 
Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da 

manhã, fez -se a chamada, e acharão-se presente 
69, faltando com causa os Srs. Rodrigues Velloso, 
P~rei!a da Gil.Ilha, Araujo Gondim, Lopes Gama, 
Ribeiro de Rezende, l\fontesuma, A ndrada e Silva 
Alencar, Carvalho e Mello e Marianno d' Albuquer~ 
que, e sem ella os Srs. Accioli e Pacheco e Silva. 

O Sn. PRESIDENTE declarou aberta a sessão e 
lida a acta da antecedente foi approvada. ' 

o SR. SECRETARIO MACIEL DA COSTA leu o se
guinte officio do ministro d'estado dos negocios da 
marinha: 

« Illm. e Exm. Sr. - Subindo á presenco. de Sua 
Magestade Imperial as inclusas consultas do con-



selho supremo militar de 18 de Setembro ul
timo e de dous do correnteJ..para que se declare se 
o effeito do alvará de 30 de uezembro do anno pro
ximo passado, que autorisa aos subditos deste im
perio e aos estrangeiros a a mar corsa!'iQs não se 
tendo posto em execução, deve ser considerado em 
vigor, ou ainda em suspensão, e sendo presente ao 
mesmo tempo a r epresentação junta dos agentes 
e procuradores nesta Côrte do primeiro almirante 
da armada nacional e imperial, olliciaes e mais in
dividúos da esquadra commandada pelo primeiro 
almirante, em que pedem declaração de qual seja o 
direito, porque devão ser julgadas as presas feitas 
pela sobredita esquadra; e ponderando o mesmo 
augusto senhor ser proprio da assembléa geral con
stituinte e legislativa deste imperio a decisão sobre 
estas duvidas, que aliás convém resolver sem de
mora, para evitar o damno dos navios apresados ou 
detidos, e bem assim o prejuízo dos apresadores, 
ou dos proprietarios, me ordena remetta á V. Ex. 
as mencionadas consultas, e representação afim de 
leva-las ao conhecimenlo da assembléa geral con
sti t11inte e legislativa, para que haja de deliberar 
como fôr justo. 

« Dt'l us guarde a V. Ex. Paço , em 7 de Outubro 
de 1823. - Luiz da Cunha JJ1 o reira. - Sr. João 
Sevcriann o Maciel da Costa. » 

Resolveu-se, depois d'algumas observações que 
fosse remettido ás commissões reunidas de marinha 
e legislação. 

Passou-se á ordem do dia, que era a continuação 
do debate sobre o § 3° do art. 7° do projecto de 
constituição, adiado na sessão antecedente. 

O SR. RODRIGUES DA CosrA: -Sr. presidente : 
eu hontem ouvi aqui proposições, que muito me 
escandalisárão; ouvi que era livre ao homem ado
rar a Deus no seu coracão, como bem ille parecesse; 
e que tambem o podia ·adorar com o cu! to, que me
lhor lhe agradasse . 

Na verdade es tabelecer-se entre nós como artigo 
constitucional uma tal liberdade muito me tem 
escandalisado. Se não t1vessemos uma religião ·reve
lada pela qual Deus nos fez conhecer como o deve
mos adorar, tanto interior como exteriormente, 
poderia admittir-se esta liberdade religiosa, porém 
nós temos essa religião revelada, que devemos 
manter; o mesmo Deus, que nos tem manifestado 
os seus attributos, lambem tem communicado á sua 
igreja o modo, pelo q~al quer. ser adorad_~; e por 
tanto não nos resta ma!§_ essa liberdade, alias o po
derianíõS adorar do mesmo modo que fazem os 
1\1ª'1.llunetanos, os idolatras, e todas as nações bar
baras, que verdadetramente o não conhecem. 

Eu não venho aqui para expender argumentos 
theologicos ; mas venho obrigado da minha con
sciencia sustentar a veracidade do juramento que 
prestei, e é em observancia do meu juramento que 
eu devo dizer, que estas duas proposições são intei
ramente oppostas ás bases da nossa religião. 

Se depois de sermos illu trados pela revelação, se 
depois de termos abraçado a religião catholica ro
mana, admitíssemos dentro em nós mesmos um 
culto differente daquelle, que nos foi revelado, e 
adoptassemos os que o demonio tem introduzido, 
servindo-se de seus emissarios, para os inculcar 
como verdadeiros, levantaríamos altar contra altar 
dentro da mesma nação; nns seguiríamos as ma
ximas que nos ensinão os Santos Evangelhos de 
Jesus Christo, e outros os perversos dogmas de Cal-
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vino, de Luthero e de muitos outros irisiarcas que 
se quizerão erigir em reformadores. 

Accresce mais que não ha religião alguma onde a 
~tasia não seja críme:a -mahometana, e tOiias 
-as - âiversas seitas desses in ti tu lados reformadores, 
olhão com horror para todos aquelles, que apostatão 
da religião ; que receberão ; e se isto é assim, como 
iremos nós, admittindo esta liberdade religiosa den
tro de uma nação, que abraçou a religião de nossos 
pais, e que jurou a sua observancia, autorisar o que 
horrorisa a todas as seitas ? 

Os nossos constituintes, ou antes, quaudo a nação 
nos elegeu para seus representantes, e depositou 
nas nossas mãos a sua autoridade, foi na considera
ção de que não só sustentaríamos os seus direitos, 
mas que faríamos a sua felicidade ; não foi certa
mente para lhe darmos o qu e tanto repugna com os 
seus sentimentos, princípios e deveres . 

ue escan~lo, senhores, para estes povos chris
tãos, que tem tanto em seus corações a religião de 
nossos paes, quando virem que desta assembléa 
emanão leis que os poráõ talvez na necessidade de 
ver nos ministerios santos, empregados como seus 
directores, bispos e parochos de differentes seitas~ 
Q.ua.escandalojara os p_ovos christãos ! Verem den
tro em seu seio levantar altar contra altar! Se esses , 
grandes homens, os pafriarchas da nossa fé, que 
sustentarão a religião catholica romana á custa do · 
seu suor e seu sangue, ouvissem na celeste Jerusa
lém este decreto, pelo qual se concede e permitte 1 
aos brazileiros seguir a religião., que em 1bes pa
recer, que e§.tj:@b,esa.Jlao seria -ª-~ª ! Se nessa 
ffiõfada ae prazer e alegria, tivessem lugar as lagri
mas e a dôr, toda essa habitação bemaventurada, 
seria perturbada pelos seus gemidos; e pelo contra- 1 
rio, se fosse ouvido nas abobadas dos infernos, ellas 
retumbarião de gritos de alegria, se esta pudesse lá 
ter entrada, vendo uma nação, que tem sempre sus
tentado em toda a sua puresa a religião catholica \ 
romana, e que, por esse motivo, têm merecido os 
seus soberanos o titulo de fidelíssimos, ir agora 
adaptar uma lei que mancha a sua puresa. admil
tindo no seu seio seitas que lhes são contrarias. 

Eis-aqui porque tendo prestado um juramento de 
sustentar e defender a religião catholica romana, 
eu me vejo na necessidade de -prescrever um artigo 
que ille é contrario. 

E por qual outro modo poderei eu sustentar a ve
racidade do meu juramento? Pela persuasão? Não; 
porque esta é propria dos ministros da palavra. 
Pelo exemplo? Lambem não; porque não é este o 
lugar proprio de dar exemplos; logo devemos sus
tentar a veracidade do nosso juramento, por aquel
les meios, que nos são competentes. 

O corpo legislativo é o que tem autoridade de 
fazer a lei; pois é pelo meio da lei que devo cum
prir o juramento que prestei, de defende~ a reli
gião catholica. Se nesta occasião, em que se trata 
de firmar a lei constitucional, eu não tivesse em 
vista a sua defesa, se eu deixasse passar um decreto, 
que abala os seus fundamentbs, seria ' um perjuro, 
porque a não defen ena pelos meios, que competem 
ã autoridade -que represento. 

Portanto, Sr. presidente, para não ser perjuro ao 
juramento, que temos prestado, de manter e defen
der a religião catholica romana, é que eu requeiro 
que não passe, mas seja excluído semelhante ar-
tigo . ..:..-- -

SR. MuN1z TAVARES : - Sr . presidente : eu · 
digo, como Motesquieu, aqu~sou po]it~o, não sou 
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..JJ:i.g O"P; e já que felizmente, graças a Deus, não 
estamos nesses tempos de estupidez em que o monge 

1 

Sã9-_Bernardo promettia ao Sr. de Chatillon em troco 
immenso terreno, que lhe dava para a fundação 

da abbadia de Ligni, um espaço de igual extenção 
no Paraizo ; como já ninguem receia ser queimado 
vivo, _como hereje, ou heterodoxo, por discordar da 
op,inião de lhoologos, não devo eu igualmente recear 
dé dizer francamente a minha opinião sobre tão im
portante materia. 

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

A religião é o fructo da persuasão, e a força pu
blica nunca persuadia . Sigo a religião catholica 
romana, conheco por princípios que ella é a unica 
verdadeira; pÓrém lambem conheço que a_ co nvic
cão intima da verdade não autorisa a rro cripção 
il_gS:-que errão. 

Nasci no gremio dessa religião, e pretendo me
diante os auxilias da Divina Graça nella vi ver e mor
rer; mas se por desventura (o que Deus não permitta) 
a Graça me abandonar, essa Graça, sem a qual, na 
phraze dos apostolos, e dos mais doutos nrões da 
igreja, nenhuma acção meritoria podemos praticar, 
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sim se a graça me abandonar, e eu passar a seguir 
outra religião, não desejarei ser perseguido, nem 
inquietado no exercicio dessa religião adoptada, e 
persuado-me que o nobre deputado, que acaba de 
fallar, tambem não desejaria ser perseguido. 

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

Se a religião, Sr. presidente, tivesse sido sempre 
perfeitamente livre, ella não teria sido jámais senão 
um objecto de amor, e de respeito, porque eu a con
sidero em sua essencia como a companheira fiel, a 
engenhosa e infatigavel amiga do desgraçado ; mas 
não tem succedido assim; despolas estupidos e mal 
intencionados, têm querido por meios ainda os mais 
barbaros fazer passar a sua crença, sem se lembra
rem, que a..0toler1!_ncia collocando a força ao lado 
da fé, collocou igualmente a coragem ao lacjo da 
duvida. 
- O furor dos crentes exaltou em Jodas as epochas a 
vaidãae dos incredulos, e o homem tem chegado 
'êlestã sorte a apreciar um systema que naturalmente 
deveria reputar uma desgraça; digo desgraça, por
que nada considero mais doce, nem mais capaz de 
encher o vacuo do coração humano do que a religião. 
A~seguição (ninguem m'o negará) pr.ovocou sem-

i Ere a esistencia; a autoridade, quando ameaça 
uma op~tião qualquer,excita á manífestação desta 
opinião todos os esriritos que têm algum valor. 

Ha no bomem um principio de revolta contra 
todo o constrangimento intellectual; este principio 
p-óde degenerar em furor, póde ser caíisa de gran

J des crimes; mas ordinariamente reside no fundo da 
alma nobre ; confesse quem a tem, se é verdade ou 
não, o que acabo de enunciar. 

Mas se ainda obstinadamente o nobre deputado, 
que acaba de fallar, cerrando os olhos á luz, desco
nhecendo a evidencia dos principios, que tenho 
emittido, julga, que se devem re!_lovar entre nós os 
!!ias de S. Bartholomeu ; se quer que se reslabeleça 
esse hqrrido tribuual, chamado por insolencia o 
Santo Officio, se quer que se accendão as fogueiras, 

e que appar~os 2otros, e outros barbaros ins- / 
trumentos, com que fostas sedentas de sangue têm 
tragado a humanidade, falle sem rebuço, a opinião 
publica lhe fará justiça, entretanto que cu, como 
ministro do evançelho, em desaggravo a religião 
que professo, direi com toda a segu_rança, que ella 
sempre condemnou um tal procedimento, nunca 
apoiou semelhantes de varios. Direi mai que o 
Dous, a quem adoro, Deus de amor, pai dos ho
men-, não ílagella, não quer ser adorado á forca, 
quer segundo affirma o Psalmista, que volun taría
mente e lhe sacrifique. Isto era bastante para 
convencer o nobre deputado; examinemos porém 
os seus argumentos, e vejamos se concluem. 

Disse em primeiro lugar o que já outro r. d pu
lado na sessão passada affirmou, i to é, que nó 
sanccionando o artigo sancciouamo a apostasia? 
2° que o artigo é contrario ao juramen to que pres
tamos : 3° que o povo se escandali ará. ou antes 
não soffreráque se admitla a liberdade religiosa. 

Emquanto á 1 ª parte eu direi que admiro muito 
o methodo de argumentar, de que e valem aqui 
alguns Srs. deputados, que pintão os argumentos 
da parte contraria com a côres mais negras, e lan
ção sobre elles o odio o, só para que os seus tenhão 
toda a forca ; semelhante methodo de argumentar 
só denota fraqueza. 

Como é que se póde jámais concluir, que anc
cionando nós o artigo, sanccionamos a apo ta ia? 
Dizemos nós por ventura que o governo deixará de 
proteger a religião catholica, que aquellos que a 
professarem serão inhibidos do direitos ciYi , e 
políticos? Se o dissessemo , então mui ajustadamen
te se poderia tirar uma tal conclusão, porque forão 
estas as armas, de que se valeu J ulianno; mas e
melhante procedimenlo não passou pela cabeça de 
nenhum do Srs. deputado , rodactores de te pro
jecto; pelo contrario elles dizem mui positivamente 
que a religião do estado, a religião por exc llencia, 
é a catholica romana. 

E não é i to um favor, e favor muito especial, 
talvez condemnado pelos princípios de mui sã po
lítica, por ter tantas vezes a preferencia dada a 
uma religião sobre a outras acarretado perturba
ções aos e tados? Como é poi ; torno a dizer, que 
á vista de um tal favor se póde ainda tirar por con
clusão que sanccionaremos a apostasia T Admiro 
de certo nma tal asserção. 

Diz-se mais que o artigo é contrario ao jura
mento, que prestamos. Como, senhores? O que é 
que nós juramos? Juramos manter a religião ca
tholica romana ; o no artigo 16 não dizemo nó 
g_ue esta é a unica religião mantida pelo e tado? 
Não dizemos que ella tom sobre toda as outras a 
preferencia ? O que quererá mais o nobre depu
tado ? Explique-se. Disse finalm ente que o povo se 
escandalisaria com tal liberdade, e que receava 
muito a este respeito . 
~u ,Pelo contrario,_ Sr. presidente, a. este res

peito e que nada receio ; sómente que a mr.reduli
dade vá dando passos agigantados; eu tenho obser
vado no seculo presente mais propensão para a li
,bertinagem, ou irreligião, do que para o fanatismo 
dous monstros, a quem cordialmente detesto. ' 

Eu quero _que o homem tenha uma religião; e 
fôr a calholica romana, melhor ; mas ainda que 
não seja, quero sempre que a observe exactamente; 
porque da sua observancia pende a boa moral, e 
com ella formão-se os bons cidadãos. , 1fto achando 
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portanto peso algum nas razões que a.negou o illus
tre preopmante, voto que passe o artigo. 

O SR . HoDRIGUES DA CosTA :-0 nob.re p~eopi
nante levou as cousas a um ponto muito diverso 
do que eu havia enunciado, pri~eirament~ deve 
dizer que nós não juramos o nao pe.rseguir, ou 
atacar a religião , mas defendel-a positivamente ; 
além de que qul!!!!lo eu d!go ~ue não devemos 
admittir o artigo, que permltte liberdade rehgiosa 
aos brazilei ros, não é para aquelles, qu~ apostatas-

da nossa religião, fossem perseguidos a ferro 1 
e a fogo, segundo o ~ystema antigo ; era antes 
para que não se perm1ttmdo esta liberdade, se en
carregasse aos pastores da igreja, aos bispos, e 
aos parochos, o empregarem a força da palavra e 
persuasão, afim de sustentar no seu rebanho a pu
reza da religião, e da sua crença. 

Estou bem persuadido qu~ nenhum hom~m póde 
obrigar outro a exercer aq uillo, que elle nao acre
ditar; a fé é uma graça de Deus, e para a conceder 
elle se serve do ministerio dos pastores da sua 
igreja; não é por conseq~encia !Jastante q.ue estes 
exhortem e persuadão, e preciso além disso que 
roguem a Deus pelos seus rebanhos, para que con
serve nelles esta graça, que lhe faz conhecer as 
verdades reveladas : e por isso entendo que para 
sustentar a verdade do nosso juramento devemos 
não consentir esta liberdade religiosa que vai em
baraçar o zelo dos pastores da igreja, em vez de o 
auxiliar como é nosso dever. 

O SR. MuN1z TAVARES :-Agora m~s me conso
lou o nobre deputado ; j á con.fessou que não era 
da sua intenção que se persegui.sse ~essoa_ alguma 
por motivos religiosos ; porém amda isto nao ~asta 
é de absoluta · necessidade para a manutençao da 
boa ordem, e prosperidade do paiz, que o.g_overn.o 

-proteja claramente a todos ?S seus subdito , S~Jª 
-qual fõr a religiãõ que seguirem ; que .lhes nao 
véde jámais os exercícios dos seus respectivos c.ul
tos, ao que já pelo § 8° do art. 5° se !1-cha estreita
mente obrigado para com os estrange1ros. 

Neste paragrapho dizemos ql!-eos estran9e!:os n_a
turalisados, qualquer que seia a sua rehg1a~, sao 
cidadãos brazileiros; e podemos nós considerar 
cidadãos ou membros de uma sociedade, homens, a 
quem es~a sociedade não P!Oteja, .m.uito princiJ?a.1-
mente no que faz a sua principal delicia, no exerc1c10 
da sua religião? Ora se isto succede com os estran
geiros, se elle~ i:ão pod~~- deixar d~ ser protegido_s' 
embora não s1gao a rehg1ao ca.thohca r.OI?ana, hao 
de os brazileiros ficar de peior cond1çao, que os 
estrangeüos? Persuado-me que ninguem o que-
rerá. . . 

Sr. presidente, a lição da historia nos m1mstra 
bastantes exemplos em confirmação do q1;1e acabo de 
dizer, e estes exemp~os nos devem servir de phar_ol 
em tão ardua questao. Todo o governo, que nao 

1 

proteger as d. ifferentes seitas religio as, que se es
tabelecerem no seu paiz, todo o governo, que se 
entrometter em matarias de religião1 ha. de neces-

1 sariamente accarretar desgraças e misenas. 
E' bem sabido o que succedeu ao imperado1· 

José II. Este principe .na verdade illu~trado, conhe
cendo que a tyranma se tornava msupportavel, 
quando se estendia ás opiniões, mandou fazer um 
catalogo de todas as religiões estabelecidas no Im
perio afim de as proteger; desg,r~~~amente e~ca
pou deste catalogo uma dessas rehgr?es, ~ po~ im
prudencia não a querendo proteger, mquietarao-se 

as consciencias, surgirão perturbações, e correu o 
sangue dos cidadãos. 

Frederico Guilherme querendo fazer reinar na 
religião de seus subditos a mesma disciplina, que 
elle havia estabelecido em seus quarteis, passou a 
cortar nas formulas dos lutheranos, e reformados, 
o que occasionou as suas dissensões ; e o que re
sultou dahi? Estas duas seitas, que até então ti
nhão vivido em uma intelligencia perfeita, posto 
que separados em princípios, condemnados ã união 
principiarão a dilacerar-se : e só a sabedoria do 
grande Frederico, deixando-os em perfeita liber
dade, pôde restabelecer a paz. Exemplos de seme
lhante natureza não se devem desprezar em polí
tica, e elles abonão a necessidade da doutrina 
enunciada no artigo ; por consequencia outra vez 
digo que elle deve passar. 

O SR. HENRIQUES DE HEzENDE: - Nescit vox 
ernissa reverti. Se o discurso de um nobre depu
tado não respira uma perfeita intolerancia, então 
eu não sei o que seja intolerancia. Louvo o seu 
zelo : ligado por um juramento prestado nesta 
assembléa, elle receia faltar ao seu dever, se não 
defender princípios, que elle julga rectos e verda
deiros. 

ºMas eu quizera que o nobre deputado se lembras- ' 
se que um zelo acre, intolerante, e inquisitorial 
tem feito mais males do que bens ao catholicismo: 
e11e teria adquirido muito mais filhos, e outros se 
não terião segregado do seu seio, se os mini~do 
c lto tivessem sido tolei:antes. 

Lembre-se õ nobre deputado, que depois que a 
curia romana e os papas já cansados cederão das 
suas pretenções, vio-se naAllemanha em uma mes
ma cathedral, officiarem conegos catholicos, e co
negos protestantes : e que resultou dahi ? Pensar
se-hia que ficaria arruinado o catholicismo ; mas o 
contrario succedeu : pelo tempo adiante tudo alli 
era catholico. A ureza do catholicismo, ue feliz
mente professamos, não lucra com a intoleranQ!a ; 
sua natura] docura chamará a si immensos filhos. 

Eu vi uma· obra offerecida a Fernando VII, em 
que seu autor mostrava, que desde que elle provou } 
em publico, que o santo officio, e outras praticas 
exoticas, erão introducçües estranhas ao catholicis- ) 
mo, nos Estados-Unidos se estabelecerão algumas 
igrejas catholicas. 

Pelo contrario a intolerancia tem féito immensos 
males. Não foi Henrique VIH quem separou a Ingla- 1 
terra do gremio da communhão romana: forão as 
pretenções dos legados apostolicos, e dos papas : 
foi a sua intolerancia, que tanto havia indisposto 
aquelles povos, de sorte que Henrique VIII não 
fez senão apr..iveitar-se desta indisposição : e tal 
erà o odio, que sendo alli admittidas muitas seitas 
a catholica tem sido banida por causa da sua into-
lerancia. ,. ·-

Além destas razões, accrescem as opm10es ge
raes de todos os politicos moderno$, que nenhum 
-estado póde prosperar, nem ser feliz, com uma re
ligião intolerante, que arreda de si a população, e 
áS" riquezas. Uma só cousa, Sr. presidente, me 
parece digna da consideração da assembléa : e é 
que ap_gsar da tolerancia dos principios, eu res
peito muito os prejuízos do povo. 

Os , inimi17os dos princípios liberaes nos espião ; 
elles lançaraõ mão de qualquer palavra, de qual
quer decisão da assembléa a este respeito, pa ra 
irem com ella fazer uma fricção violenta nos prin
cipios do povo ; e diráõ-São os carbonarios, e os 
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pedreiros-livres, que querei;n destruir .° thronoJ e o tholica , a.postolica, romana, com a u l arece ser 
altar.- E' assim que têm feito os realistas da i:-Ies- incompat1vel a liberdade religioSaqile se incu ca por 
panha: tomarão os "(lOVOS pelo seu fraco, e ar_vora- um ãos ínâuferiveis direitos de cidadão brazileiro. 
rão um exercito realista com o nome de exercito da Já outro nobre membro parece ter sentido a tortura 
fé. . da consciencia, propondo uma limitação ao para-

Eu já disse que sou de voto que essa doutrina grapho em discussão, mandando á mesa a emenda, 
seja tratada pelo methodo analytico ou por ar~i~os que foi apoiada-liberdade razoavel de religião-; 
re"'ulamentares, e não estabelecendo propos1çoes o que todavia deixa em plena força a minha duvida, 
tãZ "'eraes que vão ferir de frente os prejuizos pela latitude da palavra ra_!._oavel, que admitte ex- ) 
populares,' ou induzir uma desenvoltura. Porém tensão indefinida, e aindã maior que a entre o polo 
como passarão outros, passe tambem este paragra~ arctico, e antarctico ; visto que a uma razão se 
pho; mas ajuntando-lhe a palav~a razoa.vel. Sei o~põe outra razão, e cada individuo, pela sua vai
que a assembléa quer que ti:do seia r~so~v~l ; e .os daae, presume que a propria razão é superior á do 
povos facilmente abraçaráo este prrnc1p10 ass1i;n ·outro ; e o que parece razoavel a certas pessoas, se 
enunciado; e nos arts. 14 e 15, faremos as exph- considera dezarrazoado por outras. 
cacões convenientes. Eu mando á mesa a minha Tem-se dito que a presente co ntroversia é fóra 
emenda . da ordem, e que só ' 'ersa sobre questão de nome. 

Porém em tal materia os nomes lambem são de « Uma rasoavel liberdade religiosa, - He111riques 
de Rezen.de·. »~Fõi apoiada. grande importancia, e es tilo tão ligados com a 

I
·eti·ra- substancia das cousas, que não se podem sepa-

Os SRs. SonREIRA E FERREIRA BARRETO rar; e por isso se admittio, ~ se tem feito. tão 
rão-se da sala por incommodados. porfiada sustentação do § 3° envolvendo-se nelle a 

O SR. Sn,vA L1snoi1. :-Sr. presidente: u já doutrina do art. 14. LQQge de mim inculcar dou- \ 
quasi pó e cinza; e po~1 c.Q_s ~empos me restão nesta trinas antiquadas, e absurdas, de absoluta intole- 1 

/ scena visivel. Estando proximo a apparecer ante o rancia de opiniões sobre materias de reli gião, e me-
' JU1z Eterno, devo , por descargo da minha conscien- nos ainda de violencia e perseguição, que têJll feito 
\ eia , fallar no presente asrnmpto, .em que e_ntro tantos males, com o pretexto de serem contra are-

con:i lingua balbuci~nte, pela sua importancia, e ligião do estado; o que já foi lamentado pelo poeta 
perigosa consequencia. . . latino Lucrecio - Tanlum religio poluil suadere. 

Sr. presidente: não se tendo consegmdo o adia- malormn. 
mento do § 3° do art. 7• proposto á discussão, e Sr. presidente, a nação brazileira, e não menos a 
que eu pedi para se reservar ao teD?po, em que se sociedade ci~l, olha sobre esta augusta assembléa. 
deliberasse sobre os arts. 14 e segum,tes, que lhes Tr~menda responsabilidade temos ante a humani
são immediatamente connexos, por serem explica- dade,ã a posteridade. Faz honra aos redactores do 
cões e modificacões da liberdade religiosa, que se prõjecCo o declararem, que a nação brazil eira tem 
enu~era entre os direitos individuaes do cidadão como sua religião por excellencia-a religião catho
brazileiro, sendo impossivel entender-se, ~fixar-se lica, a postolica, romana.-Scm duvida cxprimirião o 
o sentido de tal liberdade sem ter-se á vista estes voto commum, e a vontade geral, bem manifesta no 
outros artigos explicativos, ou modificativos; ha- cordial exercicio da piedade do po,·o brazileiro. 
vendo-se comtudo posto em discussão o dito para- Em tal objecto até se póde dizer, que é do seu 
"'rapho não posso deixar de submetter a es ta au- maior prazer o empregar magnifico luxo em todos 
gusta a~sembléa os meus sentimentos a este respeito os acto do_publico culto. em por sombras, jámais 
declarando ser o meu voto a suppressão de tal lhe occorreu até agora a menor duvida da verdade e 
Jlé!!agrapho. . . nidade daquella sua religião. 

Elle seria indifferente em uma obra htterana, Como pois não estremecerá de uma enmiciativa 
como titulo de algum capitulo, em que o escriptor no projecto de constituição, que parece, á primeira 
tratasse de expôr a definição e a limitação da_cha- vista, igualar cousas desiguaes ; façultando a liber
mada liberdade religiosa; porém, sendo posta em dade religiosa a ·quem quizer desertar dessa r eli-

/ um prójecto de constiLuição sem ser definido, e glão, que tem sido, e constantemente é, o nosso 
sendo no obvio sentido, mal soante, e de escan- conforto, e a esperança de felicidade eterna, e que 
da lo dos ouvidos pios, e necessariamente produ- aliás, por tantos motivos de credibilidade, tem os 
Zii1âo- no espiritô ·ao povo uma terrível impressão , caracteres de revelação Divina; havendo por isso 
e verosivelmente o juizo sinistro, de que se pre- feito epocba nos annaes da sociedade, que ainda ora 
tende tirar-lhe a sua religião, ou diminuir-lhe a se intitula a era christã; tendo civilisado a tantas 
justa estimação e preferencia della, c.~mce~endo-se nações, qLte, antes de receberem a sua doutrina, 
illimitada faculdade aos naturaes do Braz1l de de- erão barbaras e selvagens; continuando a ser taes, 
séffarem da religião de seus pais, e publicamente ou cheias de desordens civis e politiaas, todas 
seguirem('.l professarem sei~as e he~ezias de paizes aquellas, que ou não a tem abraçado, ou só recebi
estrangeiros: não posso deixar de impugnar o pa- do com scbismas e divisões arbitrarias, apartando
ragrapho em questão . Tanto mais que reconheço se do centro da união, isto é, do cabeça vizivel da 
<JS grandes e cultivados talentos do~ redap~ores do igreja universal, o summo pontifice de Roma . 
projecto, em que suppunba pruden~1a µolit1ca para Quando tal enunciativa não désse idéa de indiffe
não apresentarem nelle uma doutrrna, que tende a ~ça á nossa e a todas as religiões positivas, ei'pu
abalar nos entendimentos fracos os, antes imnio- nna·se á justa censura de, pelo menos, ser impru
~eis, principios do cãtiiolicismo. -·· dente, pela sua infeliz originalidade; po~s não se 

Mais animado agora me sinto, por ter sido j.á ~re- ~!'- em constituição alg9m~ de grand.e naçã~, e 
cedido na sessão antecedente pelo excellentiss1mo mmto menos em estado das c1rcumstancias do 1Il1-
cabeca da nossa igreja diocesana, e por outro mi- · perio do Brazil. Póde-se, sem grande perigo de 
nistro ecclesiastico, que propugnarão 11.elo jura- erro, aflirmar, que na Europa, principalmente nos 
m~to, que temos dado de guardar a relígíão ca- estados em que. ha uma religião dominante, e man-
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teúda pelo governo, ajrulíL..!LIJe_ t~ler~nte de outr!ls 
reli iõ s e seitas, de cem estadistas cordatos nao 

1 
haverá tal vez um que approve tal enunciativo, que 
dá á cada individuo faculdade real, e plen_o .~rbitrio, 
na renuncia, escolha, e mudança de religiao, bem 
que sejão dos naturaes do paiz. 

Sr. presidente, no _meu humild~ entender, _liber
dade religiosa, considerando as circumstancias do 
Brazil, vem a ser liberdade de peijurio, e liberdade 
de apostasia; pois, havendo todos os cidadãos bra
zileiros jurado guardar a religião catholica, o decla
rar-se agora em constituição que é seu direito indi
vidual ter liberdade religiosa, é o mesmo que decla 
rar-se, que póde erjurar, e prescindir de seu jwra
menlo, sendo apostala da religião, em que nasceu, 
e que publicamente tem professado, sem _que disso 
o governo possa tomar conhecimentO,-ficando se
gure de que, ainda que o saiba, ~olhe póde negar 
os direitos politicos, nem as honras e vantagens de 

)

viver no imperio do Brazil, sendo-lhes absoluta
mente livre comportar-se como um hegere, schis
matico, e ainda como judeu, mahometano, pagão, 
com a unica dilferenca, que das communhões chris
tã é livre a profissãÔ publica, e que, fóra dellas, só 
se concede tolerancia, para seu uJto privado ; a 
qual comtudo tem os identicos e beneficos elfeilos 
do governo liberal do imperio. 

Tem-se dito, que a liberdade religiosa tem um 
sentido mui claro. Mas por ella não se póde enten
der a liberdade de consciencia, isto é, a faculdade 
de pensar sobre objectos religiosos, e o direito de 
dar cada um seu culto de actos internos de adora
cão a Deus, tendo crenca de seus attributos con
forme as luzes da sua razão,ou da sua especial inspi
racão. Sobre es ta, nunca houve duvida de estar fóra 
do

0

poder hum'uno, que jámais póde forçar entendi
mento e coração. Mas ª ~ qu~stão só é dos actos ex
ternos relativos a culto pubh o. 
-:-- r. presidente, eu tenho, pela minha idade e 
profissão, lido assaz o que se tem escripto a fav or, 
ou contra, a liberdade religiosa, e tolerancia poli
tica . Tenho lido as bi torias sobre crenças religio
sas, bem como sobre systemas de governo civil. 
P or isso _não me oppuz ao artigo , que faculta aos 
estrangei ros a liberdade da sua refigiãó, quanto para 
o e!Teito de só terem os direitos de cidadão brazi
lciro. E que mais se lhes podia conceder para os 
interesses publicas doimperio, combinados com os 
dictame da humanidade, e caridade christã? Os 
r espectivos governos não ~êm requerido, nem têm 
direito de reclamar, super10res vantagens a benefi
cio do seu commercio, e relacões amigaveis. Os 
dous exemplos dos tratados coin a Russia _e lngl~
terra isto confirmão. Porém, conceder-se igual h
berdade religiosa aos na uraes do paiz, ainda qu·e 

t osse com reserva do culto só em capellas particu
lâres , nunca foi pretendido pelo povo brazileiro. 
P órtanto a concessão, que agora se declara no pro-
j ecto sobre liberdade religiosa, vem a ser mera 
phantasia, e arbitrariedade, sem mandato expresso 
da nação, enem ainda tacitõ ou presumido dos 
nossos const.ituin es provinciaes. Que dirá de nós o 
po,vo de Por~ugal, onde os m·cl~ite.ctos da su_a_çons~i
tmcão, publicamente annunc1ando que pretenruao 
iãzil-la, se fosse possível, mais liberal que a da Hes
panha, não l)once~erão ~liberdade relig~o~a, bem 
considerando a umversahdade do cathohc1smo da 

1 
nação portugueza, pura e simplesmente declarando 
no titulo 2°, capitulo unico, art~go 25 :-Jl.religião l da nação portugueza é a cathohca, apostohca, ro-

mana.- Permittit:se comtudo. ao estrangeiros o 
exeTI'.~cio_ J[aft.!C!Jlar de se_!IJL~§P_ectivo_s cultos '! . 

o me1aãõ ilo seculo passaao em diante muito 
escreverão os philosopbos sobre a necessidade da 
tolerancia em materias de religião, ainda nos pai
zes em que ha alguma dominante e mantida pelo 
governo; e até pretenderão que não houvesse reli
gião dominante do estado, considerando que assim 
se evitarião as guerras religiosas, as perseguições 
civis, as antipathias nacionaes e se promoveria a 
paz e harmonia das nações, exterminada não menos 
a tyrannia que a hypocrisia e dissimulação, que 
destróe o caracter moral e impossibilita a propa
gação da verdade e sinceridade, impedindo q110 os . 
indivíduos tenhão a pura religião do divino fun
dador do christianismo, que só requ er a adoração 
de Deus em espirita e verdade. Mas, não obstante 
es tas razões plausiveis, os estadistas se devem re
gular pela experiencia . Nós temos o grande facto 
proximo na re_y_olução_ da França. 

Principian o-Sll por declamações contra a into
lerancia, requereu-se a tolerancia absoluta do go
verno sobre objectos políticos e religiosos. Os ca
balistas abusarão logo das successivas concessões 
da tolerancia e derribarão o governo estabelecido, 
e as suas proprias novas constituições, aliás cheias 
de declaracões dos dfreitos do homem e de liber
dades na administração e religião, que o povo fran
cez (que antes era muito subordinado e catholico) 
nunca imaginára nem reclamára. 

Os representantes da nação por fim forão intole
rantis~:imos de tudo que se oppunha ás opiniões do 
partido dominante e occasionarão matanças e hor
ribilidades ,que nunca houverão em guerras e perse
guições religiosas; chegando as mais furiosas a suf
focar a religião catholica com todas as communhões 
christãs e ainda publicamente introduzirem o 
atheismo, destruindo milhares de igrejas e milhares 
de vidas, até que o atheismo triumphante Lambem 
os destruio. 

Afinal o usuq:~adgr do throno da Frªnça, Bona
parte, qu n o se fez acclamar primeiro consul, de
c larou, que um quarto da população tinha desap
pªrecído do pa1z; e por isso restabeleceu a religião 
nacional. 

E' regra de jurisprudencia (que ainda mais deve 
reger em politica) não se fazer disposição legisla
tiva e muito menos constitucional, sem necessi
dade. Isto tambem se enuncia no projecto em dis
cussão. Esta regra nos deve servir de estrella polar. 

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

Se neste imperio houvesse grande multidão de 
·cidadãos brazileiros, sectarios das diversas com
rriunhões christãs, talvez seria política a declaracão 
da tolera_ncia dellas e ~ sua participação dos direi
tos poli~1cos, po_r cons1deracões do soc~r,;o publico. 
Mas, amda assim, tal declaração sena um passo 
mui arduo, a que não se arriscarião os legisladores 
da Europa, onde aliás em escriptos de mais de cem 
academias se tê~ recommendad.o a .!.Q.!~J~ncia em 
matenas da rehg1ao, que só é obiecto de conviccão 
dos espíritos que não solfrem coaccão. Porém 'no 
l!razi~ nem e~ist~ ~ _vasta in strucçã~·1 .• que distingue 
os a1zes mais c1v11Isados, que serv1na de antidoto 
contra os áesvaiios dos infleis, uem hà ostensiva
_!!!ent~gac_ionae~ .. que tenhão ~ fatuida~e de p_rofes
sarem Lutheramsmo, Calvm1smo e outras seitas 
dissidentes da religião catholica. - - ~ 
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Portanto a concessão do artigo da liberdade reli-

9iosa é uma liberalidade prodiga, não solicitada 
pela nação e uma sin_gularidade inaudita e nem 
ainda reclamada por alguma cõDSlcleravel fracção 
dos cidadãos brazileiros; sendo antes de presumir 
ser contraria ao espírito dos P..OVQE_ de tod~·as pro
vincias razileiras. 

O artigoemquestão suppõe a monstruosidade de 
/ se fran uear ~_h_eretica E_r.avida~e _ nos compat:i~tas. 

Uma vez que se mlrõãuz1sse a liberdade religiosa, 
nªo se poderia impedir que se formassem congre
gações de diversas sei tas e se erigissem templos e 
cultos piiblicos com seus particulares rituaes e ex
_ti:ava~ant~ liturgias, como dos methodistas, etc., 
etc. !J escandalo viria disso ao povo e e pecial

\ mente ao devoto sexo? 
I -Que pai de familia não deseja crear a seus filhos 

nos dogmas e preceitos do cathecismo ? 
O perigo que, do contrario, resultaria á religião 

catholica é evidente. 
Assaz se tem experimentado, pela historia das 

nações, o quanto póde o espirito da imwvação e 
.modci tambem em objectos religiosos e politicos em 
qge _o fanatismo produz contagio, que rapidamente 
se d1ffunde por todas as classes. Nunca faltão pre-

[ textos para os libertinos dissentirem do credo esta
belecido. 

Considere esta augusta assembléa em sua sabe-
) doria e prudencia, quaes serião os effeitos da liber

dade constitucional de qualquer cidadão professar 
publicamente as religiões Lutheranas, Calvinistas, 
etc., e em consequencia crear e doutrinar nellas a 
seus filhos e familia e terem, não obstante isso, as 
dignidades do estado ao par dos que professassem 
a religião catholica? 

1 Daqui ao indifferentismo á todas as religiões 
não iria senão um passo e do indiiferentismo ao 
atheismo não distaria um palmo. Não faltarião 
logo enthusiastas, que persuadissem e procurassem 
generalisar, por exemplo, a ~ligião anglicana, que 
tant_o se louva, como mais avoravel ao progresso 
da liberdade política, sã moralidade e activa indus
tria .. A . consequencia seria certa, ou com muita 
v~rosumlhanca, que, vendo o nosso povo a simpli
cidade do culto do yovo inglez (com quem sempre 
teremos as maiores relações de commercio) consi
qeraria mui dispendiosa e inutil, a mantença da re
ligião catholica. O curso natural das cousas daria 
o resultado de predominar por fim a religião hetero
QQ!!l e ser esta into erante da religião catholica; como 
vemos no governo britannico, o qual, não obstante 
o espirito philosophico do seculo e inculcado libe-

. ralismo do parlamento, tem constantemente re
jeitado as i9~tantes supplicas dos catholicos roma
.nos de Irlanda para entrarem nas honras do estado. 

E' incontestavel o quanto contribue para a uni
àade_ e forc;a do gover_n~ e tranquillidade do povo, 
a_uniforllldade da religião, que se acha entrelacada 
com a constituiçao do estado. • 

Onde se acha estabelecida uma religião domi
nante, não se mostra ª.razão,_ porq.u~ se altere por 
~a franq'!eza excentnca e nao ex1g1da por impe
x10sos motivos. 
· A tolerancia das sei tas pois só é de raci onavel 

1 110 i ica a respeito de estrangeiros, quanto a goza
rem dos direitos cívicos; visto' que tanto convém 
attrahir os industriosos e capitalistas de todas as 
nações ao Brazil. Seria iniquo, sobre impossível, 
força-los a mudar de suas crenças. Mas esta razão 

não se applica para os cidadãos brazileiros nascidos 
no lmpeno. 

Todos os bons brazileiros reconhecem e lamentão \ 
o extenso mal da im111oralidade e crueldade, que 
resulta do antigamente estabelecido systema do 
captiveiro domestico: que será do estado, se tp.m- . 
bem se accumular o mal da infidel·idade, no corpo 
do povo ? Que correctivo lhe restará, havendo 
tanta falta de iustrucção das classes inferiores e 
servis, sem a influencia poderosa tla religião ca
tholica? 
· Jâ vemos tristes symptoma de divisões em obje
c_to de govern~, . pelas reclamações de illimitadas 
liberdades poltt1cas: em que abysmo cahiremos, 
se tambem accrescentarmos divisões de opiniões e 
communhões, a pretexto de direito individual da 
liberdade religiosa, e de tolerancia de seitas 
ainda fóra das communhões christãs. Era po~ 
ventura este o melhor momento escolhido para tão 
inopinada innova~ão n.a lei fundamental do lmpe
no? Quanto.ª mim, srnto terror no animo, e sou{ 
obngado a dizer, quando prevaleça a decisão dos 
artigos questionados-Ceos ! que {1auros se nos 
preparão! 

O Sn. ANDl\ADA MACHADO: - (Declarou o tachi
grapho que o illustre deputado sustentára o ar
tigo, mas que pela rapidez com que fallâra e pelo 
s~s~rro das galerias, não pudéra apanh;r o seu 
discurso.) 

O Sn. CARNEmo: - Sr. presiden te: parecerá 
talvez desnecessar10 fallar sobre a liberdade reli
giosa _depois q'!e o~ oradores illustre , que me pre
cederao, atem Jâ tnumphantemente defendido· toda
v~a a male!ia é tão importante, que escrupuÚso de 
nao enunciar sobre ella os meus sentimento perante 
esta augusta assembléa. ão se trata de theologia 
disse um honrado membro, e eu concordo· não s~ 
prete nde esta~e.le~er o indilTerentismo religioso, nem 
declarar q~e -~ licito, perante Deus, seguir esta ou 
aq.uella rehgiao.; nós temos a fortuna de na cer no 
~e10 d8: verdadmra revelação, e sabemos que ella 
e a umc8:, que abre o caminho â bemaventurança. 
A q:iestao é o~tr~,_ e é sóm_ente politica, deve, 
ou . nao, a const1tmçao garantir a Lranquillidade 
e liberdade dos cultos religiosos com as modifl
caç~es e declarações contelldas nos artigos deste 
capitulo? 
. Po~· outras palavras: deverá qualquer cidadão 
J â~a~~ ser.molestado ou perseguido por motivo de 
religiao, amda que professe outra distincta da reli
gião cat~o!~ca romana, que no art . 16 se declara 
ser a rehgiao do estado, e deveráõ consentir- se 
outros cultos entre nós? Neste sentido eu defendo 
tai:nbem a liberdade re!igiosa, e estou persuadido 
que este ~aragrapho e um dos que mais honra 
fa~e!Il aos 1llustresredactores do projecto de consti
tu1çao. 

A liberd~de religiosa assim entendida é conforme: 
1° â essen,c1a e n.aturesa ~a religião natural e reve
lada: 2° ~s max1mas mais evidentes da rasão e da 
moral umversal: 3° ao que se acha já deliberado e 
yencido ácerca do § 8° do art. 5° deste mesmo pro-
1 ect~: 4° final~ente é congruente com a opinião e 
pratica conhecida dos povos mais civilisados, e mesmo 
do~ portuguezes de 9.uem descendemos, em tempos 
mais remotos, e. entao nesta parte mais sabios e jus
tos do que depois se mostrárão. 

Diss~ que a liberdade religiosa era conforme á 
essencia e naturesa da religião natural e revelada: 
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toda a religião consta de uma parte theorica, e outra 
pratica, isto é, do culto !nterno e externo_. A _pri
meira compreh~nde as 1déas, que. c_ada. m~1v1duo 
fórma da essencia de Deus e dos seus d1vmos.attnbutos, 
assim como dos deveres de adoração e moralidade, 
que delles se deri vão; a segunda . consiste em 
cer tas praticas e acções externas, destmadas a ex
primir aquelles sentimentos internos; ora é claro 
que a parte theorica, ou o culto interno, constitue 
um objecto de mera convicção e conscie ncia , a 
qual é um santuario, seg lmdo di sse um honrado 
membro, aonde não chega a coacção e a violen
cia; o culto externo ha de ser necessariamente ac
comodado aos sentimentos internos, que lhe servem 
de base; logo como ha de cada um adorar a Deus, 
como ha de seguir sua vontade para merecer na 
outra vida a sua approvação, senão por aquclla ma
neira que pela intima persuasão julgar a mais raci
onavel e digna do Ente Supremo? 

E' certo que a autoridade e a força poderá con 
stranger a mudar o cu lto e praticas exteriores; mas 
faltando a intern a conviccão, taes actos se reduzem 
a mera'.hypocrisia, quecori·ompee envelhece o homem 
e é talvez ainda peior que a irreligião. Ora isto 
que é conforme á naturesa e essencia da religião, 
tomada na sua maior simplicidade, quero dizer, da 
religião natural ou universal, não deixa de ser igual
mente verdadeiro ácerca da rflligião revelada, que 
professamos. Jámais Jesus Christo, nosso Di vino 
J\iestre, quiz que se obrigasse alguem a receber 
violentamente a revelação; sem pre o contrari o acon
selhou aos aposlolos, enviados a pregar o evangelho 
por todo o mundo. 

E' uma maxima de rasão universal que a religião 
é negocio do homem para Deus, e não negccio pro
priamente social; e que d eli~ cada ho!n.em ha de dar 
conta por si no tremendo tnbunal d1v1110, sem que 
e possa desculpar com a autoridade dos outros 

homens, que o tenhão obrigado a crêr, e a obrar 
aquillo, que toca á outra vida de uma maneira con
tral'ia a seu modo de julgar e entender. 

Daqui se soguc claramente que nenhum individuo, 
nenhuma colleccão de indi viduos, nenhuma autoridade 
humana , por mais legitima ou respeitavel que seja, 
é competente para se interpor entre o homem e 
Deus, e para obrigar pela força o mesmo homem á 
ler esta ou aquella religião. 

Se os chefes das nações, ou os legisladores, 
tivessem um semelhante direito, corresponderia um 
dever de obedecer-lhes da parte dos subditos; pois 
Lodo o direito suppõe sempre um~ ob riga ção_ C?r~·e
laliva de ser respeitado; e ad1mtt111do este prm~1p10, 
estavão justi ficados lodos os furores do prelono da 
Judéa,e dos tyrannos de Roma, que_se oppunhão pela 
violencia, e pela força ao estabelecimento e pacifica 
propagação do christ_ianismo; e a cons_tancia d_os 
marlyres se conv_erteria em actos de cnmmo_sa res1s
tencia contra o direito certo daquellas autondades; o 
que é um verdadeiro absurdo. 

E' lambem uma maxima de moral universal, que 
não façamos aos outros o que não queremos que se 
nos faça : pergunto e~, quereria mos nó~ ~offrer perse
guição, e constrang1menlo no exerc1c10 da nossa 
religião em qualquer ponto da terra, onde nos 
achassemos 'l Não clamariamos logo contra a 
injustiça, se alguma autori~ade nos tolbess~ ?_culto, 
ou nos inhibisse, pela só d1fferença de rehgiao, do 
goso de quaesquer commo~os e vanta_gens d.i so
ciedade, onde nós lranqmllamente v1vessemos, _e 
para cuja felicidade cuoperassemos ? Como p01 s 

havemos nós estabelecer outra regra para aquelles 
que por desgraça tiverem diversa crença ? Este~ 
argumentos me parecem incontestaveis, 

Os que não perturbão a Lranquillidade e ordem 
publica, e cumprem as leis estabelecidas, têm direito. 
a ser protegidos. Deus os vê, Deus os julgará na 
outra vida; Deus os condemnaráou absolverá segundo. 
os fins da sua sabedoria e providencia: elle não 
precisa do fraco apoio da nossa força. Estabelecido. 
uma vez o principio da violencia religiosa1 segu13m-se 
como consequencia as classificações de ci:imes 
de lesa magestade divina, e ahi teremos a 
porta franca para os horrores e fogueiras da in
quisição. 

O principio da liberdade religiosa é conforme ao. 
que se acha já vencido ácerca dos estrangeiros no. 
art. 5° §. 8. 0 Ahi se disse que erão cidadãos os. 
estrangeiros naturalisados, qualquer que fosse a sua 
religião: ora se os estrangeiros, depois de passarem 
a cidadãos brazileiros, gosão da liberdade religiosa,. 
porque não gosaráõ della os filhos destes, que nascerem 
no nosso territorio , e a quem seus ·,pais natural
mente educárão na religião de seus maiores? E se 
deste direito gosão taes estrangeiros naturalisados 
e seus filhos, porque não gosaráõ os demais cida
dãos? Não se vê portanto rasão para que algum 
cidadão brazileiro seja menos protegido no goso· 
deste direito d.~ qne .º estrangeiro na~uralisado, ou o 
filho deste; alias sena melhor a cond1cão do est.ran
geiro e da sua descendencia do que a· do natural; o 
que rep ugna. 

Depois disto, senhores, a liberdade política da 
religião e do culto é conforme á opinião das nacões · 
mais illuslradas; a Inglaterra a admit.te, e as i·es- Í 
tricções postas aos catholicos são restos de antigas 
animosidades, que os tempos vão quasi extinguindo, 1 
e é de esperar que as camaras do parlamento, onde 
todos os dias apparecem projec tos sobre aquelle 
assumpto, cedo lhes fa ção justiça, e apaguem essa 
nodoa, que mancha a sabedoria e a liberalidade 
brilannica. 

Os paizes baixos, os fran cezes, admittem diffe
renles cultos, e até os pagão simultaneamente. Os 
Estados-Unidos d' America reconhecerão tan to o
principio da liberdade politicados cultos, que até 
prohibirào fazer lei alguma sobre religião. Ora não. 
co nsta que por taes motivos se hajão seguido os 
males, que se têm aqui agourado; antes aquellas. 
nações prosperào, e crescem á sombra de taes 
instituições e princípios. 

No rein?. de Portugal, ge que .nós d_flSCendemos,_ 
houvera1rra synagogas de Judeos, e estes erão admit- 1 

tillm;ãii, ãõ gõso âosairei(os civis e politfcos; consta 
queno einado àe D. Fernanao, o Ifolireo David: 
fõm seu valido, e D. Judas seu thesoureiro mór· 
e qu e no reinado -de :- João I. apresentãndo-lh~ 
o seu pllysico-mór uma bülla do papa Bonifacio IX 
em que vinha inseria outra de Clemente 'ti. sobr~ 
liberdade do cullo judaico, aquelle rei as mandára 
observar, de maneira que 0 depois de D. ,\Janoel 
é que os hebreos entrárão a ser perseguidos o 
que causou as · grandes calamidades, que são Ao
lorias. 

Seremos nós hojo menos justos e menos liberaes 
do que forão os portuguezes em tempos chamados 
escuros? Disserão alguns illustres preopinan tes que 
a liberdade religiosa assim admittida autorisava a 
apostasia, e que nós devemos manter a r el.igiii o 
catholica. Eu não sei qne seja autorisar a apostasia 
declarar que ninguem será vexado nem perseguido 
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pela reliaião contraria; além de qne este espirita de 
mansidã~ e lo\erancia se segue da natu_resa. da 
mesma religião, como fica dito, e é capaz do inspirar 
prevenções favoraveis aos heterodoxos. Tendo n?s 
a fortuna de possuir a verdadeira revelação, nao 
devemos presumir que deixe em regra de triumphar 
<lo erro. 

Os nossos cidadãos por convicção, e por educação 
€ por habito, persistiráõ firm es na c1~ença de no~sos 
pais; não haja medo que E'.lles. prefirao ~s pr~t1cas 
perniciosas e absurdas do JUdatsmo, ou islamismo; 
antes á vista da santidade dos nossos dogmas, da 
puresa da nossa moral, e da_ i;>ompa d~ nossa_s so
lernnidades e cerimonias reltg1osas, mUJtos serao os 
convertidos ao gremio da igreja catholica, qu~ 
será sempre augmentada pela mantença_, que_ se da 
aos seus ministros, e pela honra ,e cons!deraçao, _de 
que elles gosaráõ no estado . Estes sao os mei_os 
legaes e os nnicos, que estão ao ~l~anc~ dos leg_1s
ladores; os da força e da persegu1çao sao propnos 
para revollar os espir_itos, que_n~nhuma propri_eda~e 
-zelão mais que a do ltvre arbltrto em maten~ tao 
grave. Os exemplos são bastantes, não é JUSLO 
despresa-Jos. 

O SR. CARNEmo DE CAMPOS: - Sr. presidente: 
postõqüe mui sab1amen e se tenha já foliado deste 
artigo, que garante a todos a liberdade da sua 
crenca e cu\fo religioso ; eu todavia não me acho 
dispênsado de ofierecer algumas ponderações aos 
illustres deputados, que nimiamente escrupulosos 
da ampla faculdade, corn __ que ficão os nossos ci~a
dãos, zelo~amente receiao que por esta maneira 
vamos facilitar a apostasia da religião, que amamos 
e adoramos de co ração e espírito, e cujo . culto, 
imitando louvavelmente a nossos pais, temos sempre 
mantido com o mais fervoroso zelo e magestosa 
pompa. 

"ão me farei cargo das leis de outras nações bem 
constit11 idas; os exemplos nesta materia nada valem, 
e os achariamos encontrados, já em razão da diver
sidade de caracter, costumes e luzes dos povos, já 
pela influencia dos preiuizos dos tempos, em que se 
constituirão; seguirei uma vereda mais segura 
para atinar com a verda~e, recorrerei a prin~i pios, 
de que não podemos duv1d!ir,_e por e\les farei vêr: 
1.0 Que não podemos restrmg1r o§. 3° do art. 7: 2. 0 

Que são mal fnndados os receios, que se figurão da 
íru:i!i.lli!de da a ostasia. 
Prmcipiarei ec ârando mui altamente, que eu 
não trato desta melindrosa materia como theologo, 
mas sómente como publicista, e nesteStãriiiôSDão 
lancarei mão de0utros princípios, que não sejão 
os do direito publico, tendo unicamente em vista 
garantir a cada um dos nossos concidadãos os seus 
direitos, tanto quanto forem compatíveis com a 
segurança e felicidade geral de todos, pois são estas 
as duas incognitas do grande problema .da consti-
tuição dos povos . . 

Sei, e firmemente cre10 que a fé é um dom celes
tial, e que a perseverança nella, depende da graça 
divina; mas tambem não se poderá negar, que Deus 
nos chama a tão grande fortuna por meios naturaes, 
e nos conduz pela mesma guia que nos deu, para 
regularmos todas as nossas accões, isto é pelo 
lume da razão . Ainda que esta faculdade, que já 
é uma bem fraca luz para a religião natural 
não possa de maneira alguma entrar no exame de 
muitos dogmas da revelação, que por superiores á 
nossa acanhada iutelligencia estão fóra do ~eu al
cance comtudo se a razão nesta parle é com justo 

titulo excluida de exercer directamente, as suas 
funcções, ella as reclama indirectamente, sujei
tando ao seu juízo as provas moraes, que verificão 
a natureza e a authenticidade da revelação. Pelo que 
é sempre a razão, o convencimento, e a consciencia 
que nos guia, e nos impelle com o auxilio da graça 
para a crença religiosa. 

Por este meio se propagou a fé christã e se esta
beleceu a autoridade da i~reja, depo itaria da dou -
trina revelada. Jesus Christo pregou e mandou que 
os seus apostolas pregassem -f/c in univcrsum 
mundiwi, e/ predicai.e Evangehum omni crealurCTJ. 
-A sua doutrina foi confirmada por milagres e 
prophecia , como testemunho infalliveis de que ella 
vinha de Deus. Nem de outra man eira se poderia 
conduzir naturalmente o"homem a abracar a dou trina 
que se lhes annune;iava, e mandava c"rêr sob pena 
da condemnação eterna - qui vero non crediderit., 
condemnabilur -pois é indispensavel que antes que 
qualquer receba, e acredite os dogmas vevelados, 
como doutrina divina, esteja convencido da exis
tencia de Deus e dos eus grandes attributos de in
finita sabedoria, ' era cidade e bondade. Firme o 
homem na cxistencia de um ser infinito, que quer 
sempre o nosso bem, que não se engana, e nem 
nos póde enganar; quando se annuncia alguma 
doutrina por elle mandada, nada mais resta do que 
examinar, se são solidas, verdadeiras e inabalaveis 
as provas, que ofTereceru os seus enviados da di
vindade da sua missão. 

Eis aqui pois um exame e um problema, que 
substitue a uma infinidade de outros, e que resol
vido pela affirmativa tudo o mais é claro, estavel, e 
certo, e a nossa consciencia decreta a maís perfeita 
crença e sujeição á doutrina annunciada. e pois 
por convencimento eu sou christão, e só tenho por 
verdadeira a religi ão catholica romana, porque de 
todas as communhões que della se separárão, é ella 
a unica que tem conservado com fid elidade, e sem 
variedade o deposito da doutrina christã . A minha 
conservação e perseverança nes ta crença e no culto 
que em consequencia della cu dirijo ao Ente Su
premo, dependerá, como se pretende, de um de
creto, ou de um artigo da constituição ? 

Não certamente; !aliando humanamente (eu re
pito aqui esta advertencia, para me não complicar 
com os mysterios incomprehensiveis da graca e 
evitar suspeitas sobre a minha crença) a persêve
rança deve provir da continuação da energia das 
provas, que eu tenho a favor desta religião, que 
firmão e corroborão a minha r.renca, e sobre as 
quaes descança a minha consciencia". 

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

O estado e a religião são cousas mui distinctas e 
perfeitamente separadas, urna não póde ter inge
rencia na outra. Jesus Christo,nosso Divino Mestre 
expressamente o dis'se - Regnmn mewm non est de 
hoc mundo- e nós, que estamos aqui reunidos para 
darmos instituições, que formem a felicidade tem
poral dos nossos concidadões, devemos tambem 
altamente professar que nada temos com a re!igião 
de cada um. 
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Os nossos poderes podem sómen t~ provi.r do pacto artigo que não entrou, nem podia entrar no pacto 

social, e cahiriamos n'um absurdo maud1to, se nos social, titulo unic? legitimo de todos os seus po
persuadissemos que o homem póde abandonar a deres. Portanto a idéa de ficarem privados dos di
outrem um poder legal sobre a sua consciencia ; reitos politicos, e até dos de cidadão os brazileiros, 
pois que do tão monstruosa delegação necessaria- que tiverem a infelicidade de apostatarem, além de 
mente se arriscaria a obrar contra a mesma con- inutil, porque sómente poderia fazer hypocritas, e 
sciencia, a olferecer a Deus um culto, que reputaria não verdadeiros catholicos, seria uma bem assina
abominavel, e finalmente a calcar aos pés o que tem !ada violencia, incompatível com tantos protestos 
como preceitos intimamente ligados com a sua fu- de tolerancia, que têm proferido os illustres autores 
lura felicidnde. de semelhante proposta. Sim, senhores, não re-

Mostrando que o estado não tem direito de Jegis- flectem os illuslres autores desta proposta, que neste 
lar sobre a religião, que cada um abraça, e que paragrapho não se trata de tolerancia verdadeira
deve conservar-se absolutamente imparcial aos mente tal, mas sim do dever de respeitar um direito 
dogmas dos dilferentes cultos, que entre nós se es- inalienavel de todo o homem , que lhe deve ser con
tabelecorem, eu avançaria um principio insusten- servado illeso tão integralmente como o possuía 
tavel em moral, como em política, se quizesse que antes da associação politica? E pensão que o res
elle fosse indilferente á falta total de religião. peitão, ou que são tolerantes porque não perse-

Tanto importa a uma boa administração que os guem a estes desgraça?os com o ferr? e fogo, e só 
sectarios de todos os cullos vivão á sombra de uma querem q~ e elles soffrao a . ~ena capital da perda 
imparcial e igual vigilancia, quanto é tambem es- do ser poht1co, ou mes mo cml? 
sencial qu e um espírito verdadeiramente religioso Isto é, querem qu e pelo simples facto da apls-
anime toda a nação. ~ fiquem pela constituição privados daqueles 

Em verdade os meios, que possue o governo para direitos, que a mesma constituição garante aos seus 
reprimir os crimes, são limitados; elles não lhe talentos e virtudes 1 Querem que sejão desmem
são i:onhr.cidos, senão depois de consummados : é brados do corpo politico, em que esta vão encorpo
portanto indispensavel que haja um meio de pre- rados pelo seu nascimento, e fiquem vivendo como 
venir que elles se formem no coração; e ahi só estrangeiros no seu paiz natal I 
póde entrar a religião. As idéas da ordem e da Finalmente querem que o brazileiro seja meno.s 
honestidade publica, e as da felicidade intimamente contem plado , que o estrangeiro que se fez brazi
connexa com a sua observancia, são insufficientes leiro por adopção f Como pois combinão e concilião 
para reprimir as paixões do mesmo homem in- os illustrcs membros estas suas opiniões com a 
struido,e não são comprehendidas pela classe igno- profissão de tolerancia tantas vezes repetidn ? 
rante, a mais numerosa da sociedade; o temor do E' possível que não vejão, que são tão intole
·ca tigo, reservado aos perturbadores da ordem pu- rantes como" os nossos pais; e que posto não sejão 
blica, não póde absolutamente cohibir os crimes; tão crueis e ferozes, são tào injustos e fa~cinados 
porque ao lado do terror da pena está sempre col- como elles? · 
locada a fun esta esperança do segredo, que entre- Não, senhores, não aberremos das mais depuradas 
tem o fogo da paixão, illude, e facilita o crime. Só luzes do seculo em que vivemos; conserve-se o 
na religião se encontrará o supple111ento n~cessario paragrapho tal qual se acha. Para ser livre, não 
ás leis civis e a uma moral sempre incompleta. A basta que a pessoa e os bens do cidadão estejão 
historia moderna da França bem prova a necessi- defendidos e seguros da oppressão; é lambem ne
dnde deste auxilio superior, apresentando nos cessario que o seu espírito desembaraçado das ca
nossos dias a lastimosa experiencia de um mate- dêas da tyrannia, poss11 seguir em liberdade as 
rialismo tão criminoso aos olhos de toda a roligião, idéas, que elle julga verdadeiras, uteis Ce necessa
como inexplicavel aos da razão . Os sabios redacto- rias á sua felicidade. Respeito o zelo dos illustres 
res do projecto da nossa constituição acautelárão membros pela conservação da nossa religião, porém 
tão extravagante delírio , e tanto tiverão em vista a reconheço que os seus receios são mal fundados, e 
pureza da moral, que se protegem sómente as com- que provém de não reflectirem nas difficuldades que 
munhões christãs; porque estas ensinão, e praticão ha para qualquer mudar de religião. O homem 
todas a mesma moral, aquella que como christãos nasce na religião de seus pais, nella é educado, 
catholicos professamos e seguimos. - 1 tem diante dos seus olhos diariamente o culto di-

ilo parárão .aq~i, fizerão. mais, firm.arão a con-1 vino, e.a elle se dedica desde os seus ~~is tenros 
servaçào da rellgiao cathollca apGstohca romana, annos, ou em sua casa com a sua familia, ou nos 
declarando a religião do estado por excellencia, e templos, e tanto com elle se habitua e se. corppraz 
a unica por elle mantida. Que mais se devia fa- que até delle fórma um dos seus mais caros entre
zer? Não dar tanta latitude ao paragrapho de que tenimentos infantis; assim identificado com ·o culto 
tratamos; constranuer º-Qbrigp.r_ por lei ~brazi- e com a doutrina, que lhe <lerão nos seu~ primei
leiro a não largar _are 1gião de seus paiS, e a não ros annos, o -seu coração repelle vigorosamente 
ab1·ãcar outra communhão diversa? qualquer religião, que não seja aquella, que tem já 
'-E' ºesta um a tar,efa privativa da igreja, ~o do creado raizes profundas na sua alma, e de quem 

estru!o; preg~1em os seus mm1stros,mostrem, e con- sómente espera a sua bemav.enturança. 
utem v1ctonosamente os erros dos heterodoxos, Nem todos os homens reflectem sobre os motivos 

disponhão dos meios que lhes ~eixou_Jesus Chris.to, da sua crença; uns, por incapazes de entrar neste 
confirmem e corroborem os fi01s na fe pela doutrma exame difficil, e que demanda muita attenção, e 
e exemplo. conhecimentos, outros, porque absorvidos absoluta-

Ao estado nesta parte só compete uma policia mente nos trabalhos e trafego da vida não podem 
meramente externa, pois só deve evitar que com o dispôr de tempo sufficiente para o fazerem, e desta 
pretexto da crenca, ou do culto, se não commettão sorte todos vivem tão firmes na doutrina, que rece
ab11sos, e se pérturbe o socego publico. Nós já berão com o leite, que até se horrorisão com a 
vimos que elle não ºLinha direito para regular um menor duyida, que sobre ella por ventura lhes oc-



SESSÃO EM 8 DE OUTUBRO DE 1823 

corra, e muito mais com qualquer opinião con- pôde es tabelecer-se mesmo no meio do gentilismo,/ 
t.raria que se lhes proponha, tendo por gravissima para depois espalhar as suas luzes, e estender as 
offensa á r eligião que seguem e adorão, o não ne- suas verdades por todo o universo. 
gar a attencào, ou não cerrar os ouvidos a tudo Se não continuarão depois estes progressos, e 
quanto proxima ou remotamente possa abalar, antes se retrocedeu, foi porque os ministros de Jes us 
mesmo levemente, a sua crença, e nella influir a Christo abusarão da religião, e por estes abusos, se 
mais diminuta tibieza. Taes são os sentimentos e separárão reinos. A mesm ~errn, com qae se 
conducta dos que, em geral se póde dizer, formão a tem aqui argumentado, é um oxemplo disto. Do 
totalidade da povoação de um paiz; todos estes, abuso da religião ca,tholica, se derivarão os prócê
servindo-me da phrase vulgar, vivem na fé do car-' dimentos de Henrique "VIII:- Se o papa o não tivesse 
V?~iro . Entre os l~tteratos e os_ sabi1Js, aquelle~ que exeõmi:nungado pel_a dissolução do seu cas8:mento com 
dmgem a sua particular attençao sobre este obJecto C'á1 arma de Aragao, ou ao menos não tivesse dado 
quasi todos ruais se confirmão, vendo verificados ouviâos aos partidistas de Carlos V. ,-não se teria 
os fundamentos da sua crença; alguns, em quem o e1 e feito chefe da Igreja Anglicana, e separado da 
habito de raciocinar é tão forte, que sómente se communhào catholica. Disto se seguirão des
satisfazem com a evidencia não a podendo achar graças, e a Inglaterra, como resentida dos males 
nas outras communhões, contentão-se com a dou- que so!frera, lambem não quiz esta tolerancia ab
trina de que estão prevenidos; tendo-a como a mais soluta, como eu queria, e tem feito sobejas injus
segura e menos arriscada, comencidos de que tudo tiças nega ndo aos catholicos a entrada nos cargos 
que provém da autoridade, tradição ou testemunho do estado . 
exclue a evidencia no gráo em que em vão a pro- Eu não quizera, Sr. presidente, que cm um paiz, 
curavão ter. Ora com elementos tão poderosos, tão que como minha patria tivesse adoptado, e onde 
seguros da conservação da fé em que fomos creados contribuisse para a sociedade com os outros, 
que bem fundado receio póde haver de se facilitar fosse Jlrivado dos direitos de cidadão só porc1ue não 
a apostazia pela liberdade religiosa? adorava a eus á moda dos protestantes, e e eu re-

\'ão tenhamos estes receios, elles são na verdade puto isto uma injustiça, que não quereria que se 
vãos ; quando tratarmos dos homens, e lhes dermos me fizesse, igualmente desejo que não se faca a 
iJ_l_stituições, devemos apresentai-os taes quaes elles ninguem . E' preciso Sr. presidente, respeitar ·nos 
sao geralmente . .. ....... (0 Tach1grapho declarou outros o que queremos que se respeite em nós se 
que o illustre de utado se .file.clrisfil:<uleJnªfül ira, e o não fizermos, teremos o que já disse um illu~tre 
fallára com ta_ rayi ez, qtle_o_não .P.udera st:guir, e deputa~o, essas perseguições que Lêm ílagellado a 
que entendera somente que eHe d1Z1a .que nao fal- humamdade, não ~os su ppo~hamos nos tempos pas
lava .do mund~ da lua, e que tinha dito o que en- sados em que regia o fanatismo, a generalidade da 
tendia a respeito do artigo). nação quer que se garantão estes direitos e se dous 

O SR. CARNEIRO DA CUNHA:-. Sr. presidente: ou tres homen~ disco:dão, e querem o pp õ~·- sc a que 
Os illustres deputados, que têm fallado sobre este passe este artigo, nao tem força para obrigar nem 
objecto, têm quasi exhaurido toda a materia; mas argumentos para convencer. _ 
ainda direi alguma cousa; ainda direi que a nobre As luze~ do seculo nos.mostrao que a todos de
commissão, ou os illustres redactores do projecto, vem~s abru a poda, que disto não póde resultar ao 
implorando os auxilios da sabedoria divina, e con- Br.azi~ ma1 algum, . e que antes escu tando os bons 
formando-se com os principios de justiça universal, pnn?qHos de poht1ca, temos a maior precisão de 
puzerão aqui estes seis membros do artigo, de que admitt1 r o artigo tal qual está. A' vista disto, e do 
estamos em discussão. que se tem foliado nesta materia, nada mais diria, 

Eu poderia aqui mesmo invocar seguro os nomes se não tive~sc ouvido affirmar aqui que vamos de 
dos verdadeiros discípulos de Jesus Christo, para en co n lro ao J uram~n to, e que abusamos dos poderes, 
combater as opiniões dos deputados contrarios; é· que nos conced~ra? nas procurações que nos <lerão 
com a sua sabedoria, com a sua moral, e com a sua os nossos co nstituintes; mas como um illustre de
tolerancia, que elles propagarão a religião, dando- pulado se lem brou disso, direi que não entendo 
nos grandes exemplos, que sempre deve1·ião ser que tal pon~o venha marcado nellas , e qne somos 
seguidos; porém nada disto é preciso, porque tudo sómente obrigados a r_nanler a religião catholica, 
está expendido. O nobre deputado o Sr. Silva como se a~ha estabelecido no projecto, e que se por 
Lisboa, a q11em eu multo respeito, lembrou o·verso acaso esta il\ustre ~ssembléa resolvesse o contrario 
dêLucrecio-Tantwm religio potiút suadere malo- eu entregar~a a mmha pror:uração, mas eu me per~ 
rwm- mas o que é que fez exclamar aquclle poeta? suado 9ue nao se póde dar semelhante intelligencia 
O despreso da tolerancia em toda:, as religiões esta- e por isso defendo,, e defenderei sempre es te para~ 
belecidas, o abuso dos seus primeiros princípios, grapho que rep.uto Justo, santo, e politico, e sempre 
pois fosseWJ quaes fossem seus fundadores, a moral por elle votarei. 
foi sempre a mesma; todos adoptarão o principio O SR. VERGUEIRO: - Sr. presidente parecia-me 
-:-Não faças a o,utrem aqui!lo que não.guizeres para tão ev:idente esta proposi ção, que até s~ppunha não 
ti- Alguns porem se valerao da rehgiao para em- havel'la a menor controversia sobre ella porém 
punhar o sceptro, para derramar o sangue de .s~~s con;o se lançarão suspei~as sobre os seus autdres, sou 
semelhantes, com o :pr~texto ~e de~ender _a rehg1ao ubr1gad~ a ex pôr a mmha opinião a esse r~speito. 
e os seus mes.mos mimstros tem fe.ito mais mortes, Sr. presidente, custa decert_o mais a desaprender do 
e causado mais de.sgraças á humanidade, do que a que a aprende!·· se nós es t1vessemos nos primeiros 
espada dos con9~:stadores: . tempos da IgreJa catholica, não viria a esta aug1ista 

A mesma rehg1ao cathohca é um tris~e exemplo assembléa semelhante negocio, porém como os 
desta verdade. Como foi q_!le Jesus .Chmto._proce- abusos se introdusirão na Igreja, lançando-lhes a 
deu quando todas as naçoes do um verso ia~ con- cap~ do zelo pela honra de Deus, não ha rcmedio 
tra eI!e? Com a su~ moral, ~oro a sua doutrina, e senao ?Ombater as falsa s idéas, com que se prete nde 
com a sua tolerancia destrmo todo esse poder, e destrmr o enunciado neste paragrapho. 
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Diz elle que a constituição ~arante a liberdade re

ligiosa, vejamos o que podiamas fazer sobre este 
objecto para julgarmos se resolvemos como convi-

i 
nha. Nós ou huvemos 5anccionar esta liberdade, ou 
havemos prescreve-la, ou havemos ficar indilfe
rentes. Qual será pois a resolução propria? Ficar 
indifferentes não era possivel, logo ou haviamas 
prescreve-la, ou adniitti-la. Seguindo o primeiro par
tido, deviamos, comparando as differentes especies 
de religiões, adaptar uma, e prescrever todas as 
outras, mas parece-me que somos juízes incompe
tentes, como legisladores, para decidir qual seja a 
religião que se deva adoptar, e quaes as que se 
devão prescrever. Se attendessemos, e consideras
semos a questão na parte que nos pertence, então 
prescreveriamos aquellas que se oppuzessem á fe
licidade da sociedade, e adoplariamos as que fossem 
conformes com o bem da sociedade; mas esta con
sideração nos levaria a prescrever sómente alguma 
que tivesse princípios subversivos da ordem sem 
bolir em nenhuma das outras. 

os primeiros felizes tempos da Igreja os ca! ho 
lico> não erão intolerantes, mas se os mesmos mi
mslro - do- culto erãotolê ranles, como não havião 
se-lo os membros da Igreja, que não erão ministros 
do culto. A into leranc_j_a_pois não vem dos princjpios 
da religião, vem da mistura, que se tem feito dos 

aderes do che e da Igreja cõm os do lhrono, logo 
que se unirão e tes µod eres, e se lançarão no 
mesmo livro de registro, as leisecclesiasticas, e as civis 
co nfundirão-se por esta mistura os limites dos dous 
pederes, e nós, que conhecrmos os limites dos nossos 
não passemos além delJes. O que nos pertence é 
a gloria nacional, e o bem geral da sociedade, e ao 
corpo religioso o conduzir o homem para a feli ci
dade espiritual, não devemos ir contra a marcha 
dos ministros da religião, nem elles oppôr-se 1í 
nossa, devemos.. caminhar em harmonia ; além de 
que o mcttermo-no nos entimentos do homem é se
gurnmente a maior das tyrannias. (Apoiado) . 

Tem- se agui trasido exemplos altribuindo as des-

J 
graças da França a tolerancia religiosa, mas eu já 
aqui tenho OU\oido attribuir as desgraças da França 
não sei a quantos princípios. ( Apoiado). Se um 
principio não serve , diz-se que a elle deveu a 
França as suas desgraças, e atemori são-nos com o 
seu exemplo, quando os seus grandes males forão 
produzidos j)Ol' uma multid~o de causas, ou como 
diz um escr1ptor, todo o umverso concorreu para 
elles. l\las já que e allega com o exemplo da França, 
delle mesmo me servirei, fallo da França actual, 
muito differente daquella que os nobres membros 
não duvidào tomar por exemplo. Esta, digo, foi 
menos escrupulosa do que nós; admittio differentes 
cultos, e portanto fez mais ainda do que o projecto 
estabelece. 

1 
Promette- se neste sustenta'. os mi nist~os do culto 

catholico, e a carta de Luiz XVIII, diz em geral 
que os ministros dos cultos serão respe~tados e pro-
tegidos com a mesma igualdade, logo se o exemplo 
da França serve, parece-me que é para concluir a 
favor do paragrapho que está em questão. A esse 
exemplo podemos tambem ajuntar o da Inglaterra. 

Fi~~i~~~i~ · ~~· Í1~i ·d~· q~~~· ~r: ~ig~~~ ~it~r·a·çã~· ~~~ 
artigos que servem de explicação.a es~e, mas não é 
disto que por ora se trata. O artigo diz que a con
stitu!ção garante. a li.herdade religiosa com r.ertas 
modificações ; pois quando chegarmos a essas am
pliações e restricções, haverá lugar de apresentar 

cada um o que entender, mas antes é fóra do lugar, 
por ora é garantir a liberdade religiosa, é simples
mente mostrar ao cidadão que elle tem a livre es
colha do exércicio da religião, sem por isso se au
torisai· o que é eatholitico romano a fazer-se herege 
ou mahometano, e repare-se que ainda sem esta ga
rantia não se seguia que elle não pudesse separar
se, se se illudisse, se lhe faltasse o entendimento, e 
cahisse em erro, fujamos ao menos assim da hy
pocrisia, que é o peior de todos os males para aso
ciedade . Portanto, eu enten<!g _que......Q._paragrapho 

ve It-ass_ar taL uai esta, e que não tem lugar as 
objecções, que se e tem feito . 

O SR. PRESIDENTE declarou adiada novamente a 
discussão do § 3°, por estar chegada a hora das in
dicações e pareceres. 

O SR. COSTA BARROS : - Peco licenca para re
metter á mesa um requerime

0

nto dos "otnciaes do 
terço das ordenanças da cidade de- Porto Alegre, 
em que pedem que se faça extensiva aos seus filhos 
a graça concedida pelo decreto de 4 de Fevereiro 
aos filhos dos officiaes de milicias. 

O SR. FRANCA : - Deve remelter-se á commissão 
de petições pa1:a lhe dar o competente destino. 

Foi remettido á indicada commissão. 
O SR. NOGUEIRA DA GAMA, por parte da comIDJssão 

de poderes, _ leu o seguinte: . 

cc PARECER 

<< A commissão de poderes examinando o di
ploma do ~~~r~o Ç~l~~ira "ªrant Ponf&;, e
putãdo elei1o pela 'Rl'Q_v111cra da Bahia, o achou 
conforme acta geral da apuração dos votos, e esta 
ás instrucções e ordens sobre as eleições dos depu
tados; portanto é de parecer que o dito Sr. Felis
berto Caldeira Brant Pontes póde vir tomar assento 
nesta assemlbéa. -

cf Paço, da assembléa, 8 de Outubro de 1823.
Jlf anoel Jacinlho N ogueira da Gama.- An tonio 
Carlos Ribeiro de Andrada Machado e S ilva».
Foi approvado. 

0 mesmo Sr. deputado leu lambem o seguinta 
parecer da commissão de fazenda. 

cc PARECER 

« José Baptisla da Silva, tenente de milicias da 
prov~nc~a do ra á, . al!ega que D.uri!:.a daquel!a dita 
provmcra pelo cam111ho da terra, junto com o ca
pitão J oaquirn Antonio de Macedo afim de não sei-em 
pres~ pe_!os lu sitan~s, como for~.Q_ 9u os, q_ue pre
tendiao proclamar a 111dependencia daquella provin-

ª" e úriião a causa do Eraiil : allega mais, que elle e 
seu companheiro viel:ão pedir.§_o_cc_orr9!?_ ao governo a 
favor daquella provmc1a, e por elles es rão 2._àra 
regressar,·e a ega emfim que sahindo de sua casa 
repentinamente, se vê nesta côrte sem meios de 
subsistencia e de arranjos para o regresso, e pede 
em consequencia, que se .lhe mande assistir com 
8008000 para elle . os pagar logo que c egue a 
sua casa. 

( e Attendendo a commissão de fazenda que este 
é daquelles casos. extraordinarios, em que é preciso 
exceptuar a regra a favor da causa publica, e qLte 
sendo o governo quem melhor póde avaliar os ser
viços feitos pelo supplicante, e mesmo os que po
derá fazer em geral a bem do Imperio, e em par
ticular a bem da sua província ; é de parecer que 
se autorise ao governo para prestar ao supplicante 

14 
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aquelles ' soccorros pecuniarios, que julgar conve-
nientes e necessarios. . 

<< Paco da assembléa geral, 7 de Outubro de 1823. 
- Bardo de Santo Amaro.- José Arouche de To
ledo Rendon.- José de Rezende Costa.- llfanoel 
JaC'intho Nogueira da Gama.- Pedro de Ai-aujo 
Li-ma».-"- Foi approvado. 

O SR. SECRETARIO MAcrn1. DA CosTA leu· o parecer 
-da commissão de fazenda sobre uma representação 
da camara da Villa da Atalaia, apresentado e 
adiado na sessão de 23 de Setembro . 

O SR. SouzA MELLO : - Sr. presidente, quando se 
apresentou este parecer da commissão de fazenda 
sobre os negocios representados pela camara da 
villa da Atalaia, provincia das Alagôas, por onde 
tenho a honra de estar nomeado, requeri que elle 
ficasse adiado emquanto eu o examinava com os 
seus papeis, e as respectivas leis, por quanto não 
pude ver sem der que a commissão desprezasse in
limine um meio tão analogo de beneficiar a villa da 
Atalaia, e outras daquella província, e até a outras 
do Brazil, mesmo sem atacar as circumstancias 
actuaes do Imperio. Agora que entra em leitura edis
cussão o referido parecer, eu direi o que sinto sobre 
o caso. 

Pede a camara da villa da Atalaia extincção dos 
impostos de 5 réis em libra de carne verde esta
belecido pelo alvará de 3 de Junho de 1809, de 
128800 réis por cada loja e taberna para o Banco 
do Brazil, na fórma da lei de 20 de Outubro de 1812, 
e da decima dos predios urbanos, segundo a lei de 
27 de Junho de 1809, e pede oulrosim a confirma
·ção legal de um contracto de aguardentes alli 
estabelecido a beneficio das obras de uma cadêa 
publica por falta de rendimentos do concelho. 

Eu não concordarei na extinccão de todos os re
feridos impostos, porque essa medida é perigosa 
nas circumstancias actuaes do Brazil, vist.o que, es
tendendo- se á todos, ou muitos lugares do Imperio, 

-que a exemplo instarião por ella faltarião as rendas 
publicas para acudir ás urgencias do estado na crise 
mais apertada, em que nos achamos, porém alguns 
daquelles impostos estão estabelecidos na villa da 
Atalaia, e em outras injustamente, e contra a lei 
·e é contra elles que eu declamarei. 

Os moradores da villa da Atalaia não devem 
pagar o imposto de 128800 por cada loja, botequim, 
e , taberna, creado pela lei de 20 de Outubro de 
1812, não pela razão que a camara dá, mas sim 
por outro fundamento da mesma lei, diz a ca
mara que se deve mandar cessar o imposto, 
porque foi decretado por 10 annos, e estes são 
findos, entretanto os 10 annos, de que trata a lei, 
são para a applicação, e não para a existencia, como 
se vê do preambulo do Alvará, isto é, que a fazenda 
publica entraria com aquelles rendimentos para o 
Banco por espaço de 10 annos, mas não é que 
no fim dos 10 annos devesse cessar o tributo; 
JlOrq~e depois daquelle tempo deve entrar para 
a caixa geral da nação, e não para o banco: ora 

~ão é bem facil de ~onhec~r que, se tal principio 
tivesse lugar, escusana a lei de fazer excepções de 
lugares, porque não ha lugar, que não pertença á 
uma comarca, nem comarca que não tenha corre
gedor; todos querem interpretar as leis contra os 
povos, especialmente em materias de tributos, com 
t~nto que se e~grosse o thesouro; e é por isso que a 
v11la da Atalaia, e outras têm sofTrido por mais de 
10.annos ,um trib~to de que a lei os isentou, por 
CUJO motivo é preciso acabar semelhante injustiça 
a que a commissão não quiz attender. ' 

Passo agora á tratar da decima do s predios ur
banos. 

O alvará de 27 de Junho de 1808 não tem a ex
cepção daquelle, de que acabei de foliar, mas é certo 
que os executores dos lançamentos nem sempre têm 
attendido aos direitos dos proprietarios, nem á fra
queza dos predios, e dos lugares. A villa da Atalaia 
é uma pequena villa, de poucos ediflcios, pobres 
e pequenos, os homens abastados, situados pel~ 
campo com suas fazendas e lavras, têm na villa pe
quenas casas para assistirem quando alli vêm, e 
fóra disso estão sempre fechadas; estes e os pobres 
são .vexados na cobrança, sem se att•mder a que a 
dec1ma só é devida do rendimento efTectivo , ou de 
um justo valor delle ; por coosequencia é necessario 
que se não desattendão ás queixas rle um povo, 
com quem a lei se não executa, como deve, mas 
como alguem quer. 

Resta-me finalmente mostrar o que ha sobre o 
contracto d'aguard ent es, que a dita camara pede 
se confirme, e a com missão desattende. Diz a com
missão que aquelle contracto não deve subsistir, 
porque foi estabelecido contra a fórma da Ord. do 
Liv. 1° Tit. 66 § 40, a cujas formalidades deve a 
camara recorrer, quando faltem as suas rendas· 
mas o que diz a citada O!'d. ? ' 

Diz, se.nhores, o mesmo que se praticou na villa 
da Ata.laia .só com. u~a pequena difTerença que se 
póde suppnr : e f01, nao tendo a camara rendimen
tos, com que pudesse fazer uma cadêa publica, pro
poz uma finta na f6rma da Ord. elo Liv. 1° Tit. 66 
~ 40, e sendo presente o corregedor da comarca, em 
adj~nto de camara geral e homens bons, estabele
cemo a finta sobre um contracto das aguarden
t~s do termo na distan~ia de que trata a representa
çao da camara; puzerao-no logo e1111 pratica e com 
? seu lucro se tem feito grande parte da obra pro
J~ctada., ent:etanto que agora se pede a conflrma
çao legislativa por ser ainda necessario : houve alli 
sómente a falta de se não obter primeiro a carta 
p~ra ? pedido ~ estabelecimento da finta, como a 
lei exige ; mas e esta a pequena differença, que digo 
que se póde supprir, visto que foi o accordo de ca
mara geral p~rante os q_ue se p~dião ofTender, porque 
a cadêa é alh necessaria, contrnúa em obra, e mais 
estranho será lançar mão de alguma imposição nova, 
do que de uma tal qual a de que se trata. 

o fundamento da lei, por onde aquelles moradores e 
outros não devem pagar o dito imposto de 128800 rs. 
-13 P?rque o § 2° da lei de que se trata exceptu~ 
muito expressamente os lugares, em que não hou
ver magistrado de vara branca, e contra semelhante 
~isposição expressa se estabeleceu alli o imposto 
rnlerpretando-se arbitrariamente a lei com a ceie~ 
bre descoberta de que o corregedor da comarca tem 
jurisdicção .em todas as villas, e conseguintemente 
todas ellas tem magistrado de vara branca, como se a 

Tenho portanto exposto todas as minhas idéas se 
ª· assembléa não tomar em consideração o exp~n
d1do, mostro eu qne fiz o que me foi possível a bem 
de meus C?n~tituintes, e como voto contra o parecer 
da commissao, ofTereço a seguinte 

« EMENDA 

« Proponho que se defira á representação da ca
mar~ da villa da Atalaia, província das Alagôas e 
se diga ao governo pela maneira seguinte: ' 

« 1.0
• Que mande recommendar toda a equidade 

respeito do lançamento e arrecadação da decima 
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dos predios urbanos, tendo-se muito em vista que 
aos proprietarios se desconte todo o tempo, que 
tiverem os predios fechados por falta de alugueres. 

" 2. o Que mand.e inteiramente prohibir nas villas 
cujo magistrado territorial não fôr de vara branca, o 
lançamento e arrecadação de 12$800 rs. de cada loja, 
botequim e taberna para o Banco do Brazil; por 
ser esta excepção muito expressa no alvará de 20 
de Outubro de 1812 § 2°, sem se entender o corre
gedor da comarca para todas as villas della. 

" 3. 0 Que o conteúdo nos dous artigos supra nu
merados seja extensivo a todas as províncias, cujos 
lugares delle se possão aproveitar. 

« 4. 0 Que visto haver precedido no estabeleci
mento do contracto, ou monopolio de aguardente 
da dita villa da Atalaia, a concordata geral, e inter
venção do corregedor da comarca se haja o mesmo 
por confirmado emquanto durarem as obras da ca
dêa que o motivarão ; havendo-se por dispensada a 
falla de ali?um dos requisitos especificados na Ord. 
do Liv. 1 1it. 66 ~ 40, attenta a necessidade, e uso 
que delle já tem feito o respectivo conselho.-0 de
putado, José de So1iza !llello. » 

O f\. PRESIDENTE propoz separadamente cadª 
u·m dos artigos da emenda, e forão apoiados os tre5 
primeiros, e regeitado o ultimo. 

O SR. CALDAS: - Eu faltaria á justiça se me não 
levantasse para apoiar o parecer da commissão . A 
villa da Atalaia, em primeiro lugar não está em 
circumsta ncias tão deploraveis, que lhe seja penoso 
pagar esse imposto; tem capitalistas e homens abas
tádos, e não é pequeno o seu giro; e portanto 
quando se assente que ella deve ser alliviada de con
tribuir, parece que isto só póde ter lugar quando 
todas as outras em iguaes circumstancias lambem o 
forem; o procedimento contrario faria vêr uma 
particularidade, ou uma especie de privilegio, que 
produsiria, e com razão, o ciume nas outras villas. 
Tenha pois a so rte das outras para se não faltar á 
justiça por singularidades odiosa~. (O illustre orador 
foliou wmbem sobre o que se diz no parecer a res
peito do monopolio das aguardentes, e presença 
do corregedor; mas não sr. entendeu nesta parte o 
tachigrapho João Caetano.) 

O SR. SouZA l\1ELLO :- O nobre deputado, que 
acaba de fallar praticou um absurdo, como mostra
r ei; e sahiu fóra da ordem 

Sahiu da ordem por fallar contra as idéas 
que apresentei sobre o contracto das aguardentes, 
quando não era necessario, porque a emenda 
sobre esta parte do contracto não foi apoiada, e 
sobre o que se não apoia não se falla; além disto 
bem mostra que não tratou de lêr os papeis em 
questão; porque se os lesse, veria que o corr_egedor 
que assistia com a camara geral ao estabelecimento 
do contracto, não foi esse, que elle diz intruso, agora 
lá existente, que não sei quem é; foi sim o legitimo 
conegedor da comarca que servia em 1812, anno em 
que foi o tal adjunto, e negocio tratado; emquanto 
porém ao absurdo que avançou, é com effeito nota
vel; porque pretende que a villa da Atalaia não 
seja alliviada dos impostos, emquanto não o forem 
todos os lugares do Imperio por meio de reforma 
geral, visto que ella não se deve considerar de 
melhor condição para esse fim: ora o Sr. deputado 
devia aLtender que, mostrando-se que o imposto 
dos 12$800 rs. se acha injustamente estabelecido na 
villa da Atalaia, onde não ha magistrado de vara 
branca na fcírma da lei, é a maior das injustiças 

querer que semelhante estabelecimento dure até 
reformas gei'aes, quando é da primeira necessidade 
que se evitem immediatamente abusos, porque' ' 
mn~uem deve estar um só momento sugeito ao que 
a lei não manda . 

E como o dito Sr. deputado acaba de affirmar que 
a villa da Atalaia não é tão pobre como se suppõe, 
porque, diz elle, se acha informado que ella é uma 
das mais ricas da província, eu que estou bem ao 
facto della, e que tenho d'alli todo o conhecimento, 
declaro que a riqueza daquella villa se acha nos es.: 
tabelecimentos, e fazendas que tem pelos seus caro" 
pos, que são com effeito ricos e de muita ·producção 
como são todos os territorios da província das Ala
gôas, mas a villa em si é bastantemente pequena e 
pobre, e com poucas cazas, e incapaz de soffrer em 
parte a decima dos predios urbanos, e no todo os 
12$800 rs., que segundo a lei não devem existir nella, 
na do Puxim, Porto de Pedras e outras, por cujos 
motivos eu mesmo propuz nas emendas que offereci 
que este remediei se estenda á aquellas, e outras 
quaesquer villas, que estejão no caso de serem ex
ceptuadas. 

Portanto é necessario remediarem-se males, e 
injustiças, de que os povos vivem bastantemente 
escandalisados. 

O Sll. CALDAS: - Eu disse que a materia da re
presentação era objecto d'uma lei geral, e que por 
isso não podia por ora ser attendida, e sim quando 
o fossem todas as mais villas, que estavão nas mes
mas circumstancias; não sei portanto onde está o 
absurdo, em que o nobre deputado assevera que eu 
cahi. 

Quanto a ter faltado á ordem, está o illustre preo
pinante enganado ; eu não fallei da parte da sua 
emenda, que não foi apoiada; o que expendi foi a 
favor do parecer da commissão, combatendo o que 
se dissera contra elle; e se o nobre preopinante re
ferio as minhas expressões a essa parte não apoiada 
da sua emenda, entendeu- as mal, porque eu nem 
della me lembrei. E' o que tenho unicamente a 
dizer. 

O SR. FRANÇA: - Sr. presidente : boas leis nas 
mãos de executores máos, sempre se tornão leis 
más: ao contrario leis más nas mãos de bons exe
cutores acaso tornão-se boas leis. Temos o exemplo 
da primeira parte da minha proposição na especie 
que se controverte. 

Acamara da villa da Atalaia representa contra o 
vexame, que causa ao seu povo a exacção do im
posto de uma dobla por loja de venda aberta na 
mesma villa. A questão é se a camara se deve quei
x11r contra os exactores. A lei não obriga os povos 
da Atalaia a pagar tal imposto ; pois em um dos 
seus artigos diz: - Deste imposto ficão absolvidos. 
os lugares pequenos, onde não houver ministros de 
vara branca : na Atalaia não ha min'istro de vara 
branca, ergo não devem os seus visinhos pagar o 
imposto; e o que se lhes exige é por facto dos exa
ctores; e não por disposição de direito . 

Devo comtudo esclarecer á assembléa sobre o 
que ha a este respeito ; e donde procede o motivo 
a meu ver de os exactores publicos cobrarem 
daquel!es povos o que não devem, respeito á esta 
collecta. A junta da fazenda da Bahia, querendo 
mostrar.tse mui zelosa do augmento das rendas pu
blicas, vendo a distincção, com que a lei atribulava 
as villas nota veis, nas quaes havião ministros · de 
vara branca; quando outras, que não tinhão taes 
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magistrados; e erão todavia no conceito da mesma 
junta notaveis, não pagavão tributo, representou 
pela repartirão do erario a tal respeito; perguntando 
como duvidosa, se acaso dessas villas notaveis no 
seu conceito, em que não concorria a circumstan cia 
de ter ministros de vara branca, se devia exigir o 
tributo. 

A resposta foi peior que a pergunta; porque se 
lhe respondeu que sim: e lá foi pela incompetente 
declaração do presidente do erario a lei ampliada 
em materia de tal importancia ; ficando em regra o 
que quiz o mesmo presidente, e não o que a lei 
determinava. 

Eu sei disto
1 

porque, havendo de se rematar nesta 
Côrte pela primeira vez a dita renda, se mandarão 
co nsultar pelo conselho da fazenda as condições da 
sua arrecadação, a que devião servir de base es tas 
e outras chamadas resoluções do presidente do era
rio, que para alli se remetterão nessa intenção. Fui 
eu encarregado de redigir como official do conse
lho as mesmas condições; e tive occasião de obser
var a quebra de direito, e o arbitrario, com que taes 
resoluções procedião; mas todavia seguindo as ba
ses á letra redigi as condições ; e nellas inseri a que 
respeitava á exacção da dobla das lojas de venda 
aberta nas villas, nota veis para os senhores da junta 
que não tinhão ministro de vara branca. 

Subirão por cousulta as condições redigidas com 
todos os papeis, sobre que tinhão sido trabalhadas ; 
mas cuido que o presidente do erario ministro da 
fazenda se advertiu do seu erro commettido anterior
mente a tal respeito ; e por isso descerão emenda
das nesta parte; omittindo-se a tal ampliação, que 
derivava da resposta dada á junta da fazenda da 
Bahia; a qual resposta, como se não retractasse, to
davia ficou sempre servindo de regra na exaccão 
do imposto com gravame dos povos, a quem a, ·lei 
não o a ttributou. 

Muitas villas se devião ressentir de tão exotico 
procedimento; e a da Atalaia é uma dessas, que ora 
nos dirige suas justas representações. O caso neces
sita de remedio, e nós devemos dar-lh'o. Sr. presi
dente, esforcemo-nos por cortar os abusos do poder 
arbitrario, que por tantos tempos têm aggravado a 
sorte dos povos. 

Por uma vez fique entendido que o inspeclor ge
ral do thesouro não tem nenhuma autoridade para 
declarar uma lei ambígua; nem menos para a am
pliar, como na especie de que tratamos o fez . Isso 
resabe á marcha do despotismo da sua dictadura, 
com que sempre dominarão n'aquiilla repartição os 
inspectores geraes, de que occorrem exemplos a 
cada passo na historia das suas administrações. 

A lei fixou, como qualidade requisita para se 
qualificarem de devedores dos tributos das lojas, as 
víllas que tivessem ministro de vara branca ; e não 
deixou nert' podia deixar dependente do juízo das 
juntas de fazenda provinciaes, quaes erão, ou não erão 
as notaveis, que pudessem soffrer o mesmo tributo; 
o qual já mui odioso é por sua natureza, assim 
como em regra o são todos os tributos directos, 
para soffrer ser aggravado por semelhante maneira 
tão exotica, e inhumana, quanto é contraria aos 
principios, e regras elementares de collectar os po
vos; pois faz que pague tanto o grosso commer
ciante da populosa cidade, como o miseravel mer
cador de retalho da aldeia, cujo meneio difficulto
samente pódé supprir-lhe ás necessidades de uma 
escassa subsistencia. Voto portanto que ao governo 
se declare que esta villa, assim como todas as mais, 

em que não houverem ministros de vara branca 
são isentas pela lei do tributo das lojas ; afim de que 
se expeção as ordens pelo ministro da fazenda a fa
zer cessar o abuso, com que tem sido collectadas 
até agora ao dito respeito. 

O SR. ARAUJO LmA :-Eu requeiro se lêa a lei 
sobre os impostos do Banco do Brazil, para vêr se 
na sua determinação estão comprehendidas estas 
villas, que se queixão de pagar. 

O Sn. VEnGuEmo :-Parece-me que deveria adiar
se a materia, não só pela sua 1mportancia, mas 
porque diz respeito a outras muitas villas; e uada 
poderá decidir-se sem sabermos se tem havido de
terminações, ou declarações sobre estes impostos. 

O Sn. CARNEJl\O :-Eu lambem voto pelo adia
mento, pois segundo o que ouço, ha duvidas sobre 
a lei, e bom seria que esta apparecesse ; porque se 
com effeito ella diz que só pagaráõ as villas, onde 
houver ministro de vara branca, segue- so quo ain
da sendo grande a povoação, não deve pagar, uma 
vez que não tenha aquelle ministro. 

O Sn. ALMEIDA E ALBUQUERQUE :-Não vejo pre
cisão de tal adiamento; o negocio me parece muito 
simples, e póde ser decidido já. Ou ha falta na exe
cução da lei, e os exactores abusão della, e então 
p~rtence. o negocio ao pode! execut~vo, ou a lei pre
cisa ser mterpretada, e entao o meio é outro, pois 
de nenhuma fórma se póde isto decidir por um pa
recer da commissão. 

O Sn. SouzA MELLO :- Ainda me levanto para 
declarar ao nobre preopinante que a camarada Ata
lia tem marchado formalmente neste negocio, pois 
a sua representação foi dirigida ao poder executivo, 
o qual a remetteu a esta assembléa para o devido 
conhecimento, por conter interpretação ou refórma 
de lei, quando com effeito o que ha é mera execu
ç~o e só ~·efórma de abusos. Portanto está o nego
cio em via competente, e convém que se decida aqui 
com justiça definitivam ente. 

Consultou então o Sr. presidente a assembléa so
bre a leitura da lei de 20 de Outubro de 1812 e de
cidindo-se que fosse lida, o Sr. secretario Maciel da 
Costa leu dive1:sos artigos ~ella : depois disto pro
pôz o ~r. presidente o adiamento requerido, que 
foi apoiado, o afinal approvado ; devendo por isso 
officiar-se ao governo para informar sobre quaes
quer resoluções explicativas da dita lei de impostos 
para fundos do Banco do Brazil, e da lei que ímpôz 
tributos aos predios urbanos. 

.o _Sn. NocuEmA DA GAMA leu por parle da com
m1ssao de poderes, outro parecer do theor seguinte: 

cc PARECEI\ 

cc A commissão d?s po~eres examinando o diplo
ma do Sr,. Jo~tida Stlva Lisboa, deputado eleito pela 
cidade da lrahia, o ac ou conforme á acta- e es ta ás 
instrucções : portanto é de parecer que d~ve con ti
nu~r n~ exorcicio de suas funcções, como deputado 
ordmano, ce~ as de deputado supplente que 
até agora exercia . ' 

« Paço da assembléa, 8 de Outubro de 1823.-.iJ/ a
n~el .Jacintho Nog1ieira da Gama.-Antonio Carlos; 
Ribeiro de Andrada .ilfachado e Silva.»-Foi appro
vado. 

Passou-se á nomeação dos membros da deputação 
destinada a cumprimen_tar S. M. o Imperador_füLdia 
12 v._or ~er o_~!!!llY.fil'Sar10 da creação do imperio, 0 
~Qi_mação e natalício do mesmo Senhor ; e 0 
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Sr. presidente nomeou os S~s .. Ferreira de Araujo, 
Vergueiro, Costa Barros, Te1xe1ra d~ Gouvêa, Go
mide, Lopes Gama, Camara, Pedreira ~o Couto, 
Silva Lisboa, Rocha, França , Andrad~ Lima, Car
neiro da Cuuha, Souza llfollo, Nogueira da Gama, 
D'Ornelas, Fortuna, Martins Bastos, ~lv~res d_a 
Silva, Faria Lobato, Hollanda Cavalcanh, Dias, Ri
beiro de Sampaio e Carvalho e Mello. 

O SR. PRESIDENTE assignou para a ordem do dia o 
projccto de constituição. 

Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde.-Aliguel 
Calmon du Pin e Almeida, secretario. 

Sessão em f) de Outubro de t 823 

PRESIDENCIA DO SR. RIBEIRO DE ANDRADA 

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 heras da 
manhã, fez-se a chamada e acharão-se presentes 
66, faltando com causa os Srs. Rodri~ues Velloso, 
Pereira da Cunha, Araujo Gondim, Lopes Gama, 
Ribeiro de Reze nde, Andrada e Sih•a, Alencar, 
Carneiro de Campos, l\iarianno de Albuquerque, 
Carvalho e Iello, Camara e oaueira da Gama; e 
em ella os Srs. Pinheiro de Ôliveira, Pacheco e 

Silva e Sobreira. 
O R. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e 

lida a acta da antecedente, foi approvada. 
O R. SECRETARIO MACIEL DA CosTA leu os se

guintes olficios do ministro de estado dos negocios 
do imperio e estrangeiros: 

« lllm. e Exm. Sr.-Cumprindo a determinação 
da a sembléa geral constituinte e legislativa, que 
V. Ex. me communicou em seu oficio, em data de 
18 do mez passado, para que se lhe remettessem 
todos os esclarecimentos possíveis sobre a fede.,!:.a
ção ~ Estado-Ci .Pl~ti_no, de que trata arr: 2ô do 
p ·oJecto da cónstltmçao, tenho a honra de remetter 
á V. Ex., para er presente á mesma soberana as 
semblóa, não só o olficio do barão da Laguna , que 
contém o ~-deJncorpo~ção da_ pi;ovincia de 
l\fontavidéo a este unpeno, mas fambem as aclas 
das Yillns qu forão successivamente fazendo igual 
incorporação; rogando á V. Ex. a restituiçi10 de 
todo estes papeis,logo g_ue não forem mais preciso . 

« D eus guarde á V. Ex.-Paço, em 7 de Outubro 
de 1823.-José Joaquim Carneiro de Campos. 
Sr. João Severianno Maciel da Costa.»-Foi remet
tido á commissão de constituição. 

« lllm. o Exm. Sr.-Havendo a assembléa geral 
constituinte e le~slativa participado ao governo 
que _precisava de mformações sobre o numero dos 
offic1aes existentes na secretaria de estado dos ne
gocios estrangeiros e dos que são preci os para o 
seu expediente, seus ordenados e emolumentos, 
com a declaração se todos os officiaes della servem 
elTectivamentc, ou se alguns ha impossibilitados 
do desempenho de suas obrigações: cumpre-me re
met terá V. Ex . de ordem de Sua l\1agestade Im
perial, para ser presente _na mes~a assembléa ge
ral a relacão dos sobred1tos offic1aes com os seus 
respectivos ordenados, bem como a paula e o map
pa demonstrativo dos seus emolume_ntos desde .º 
mez de Maio de 1822, em que a refenda secretaria 
de estado foi desligada da secretaria de estado dos 
negocios da guerra, a que andava aunexa. 

" Quanto aos outros artigos, sobre que a assem
bléa geral deseja ter as precisas noções, tenho de 

participar á V. Ex. que todos os officiaes actuaes, 
mencionados na relação n . servem effectivamente 
sem faltas nos seus deveres; e que sendo o pessoal 
da secretaria ainda desproporcionado ao expediente 
diario, que além da correspondencia com os consu
les e agentes estrangeiros nessa r.ôrte, se compõe 
da correspondencia exterior com os nossos agentes 
em Londres, Pariz, Philadelphia e Buenos-Ayres , 
expediente que com o tempo não poderá deixar de 
crescer consideravelmente; julgo por isso que são pre
cisos ao menos seis officiaes, em lugar dos cinco 
existentes inclusive o official-maior. O que V. Ex. 
levará ao conhecimento da assembléa geral consti-
tuinte e legislativa. . 

« Deus guarde a V. Ex.- Paço, 7 de Outubro de 
1823. - José Joaquim Carneiro de Campos . -
Sr. João Severianno Maciel da Cosla.»- Foi rcmet
tido á commissão de legislação . 

Passou-se á ordem do dia e continuou a discussão 
adiada do § 3° do art. 7° do projecto de consti
tuição. 

O SR. FRA ·cA :-Quando eu lembrei á assembléa 
e votei que convinha supprimir lodo o art . 7°' a 
que pertence o § 3° de que estamos tratando, foi já 
na intenção de poupar á mesma assembléa esta di
vergencia de opiniões, em que ora a vejo fluctuar; 
podendo mui bem pelo contexto das doutrinas,. 
que abaixo se achão expendidas no projecto, ficar 
declarado e radicado este direito de liberdade poli
tica natural docidadao,- sem ifue- tõãavia õel1e se 
fizesse urna these tão_ abs.Ql u~a, ue tanto ofrende 
aos I!ÍO§ ouvidos d_os timoratos em maJerias de re
flgião; pois aliás na verdade bem estran]:iQ_nw_pa
TeCe ser de u~ swsti.!:l.Iiçig> o- tfãLar-se nella de 
cõusas o outro_ m_!!n(fo, quando só nos propomos 
reguíáros negocios deste, que tocão á nossa com
munidade politica; e se ahi tem tido alguma vez 
lugar questões de semelhante natureza, é só pelo 
lado de obstar a ue o despotismo torue outra vez 
a levar o seu imperio até ao santuario do coração 
n_l!!!lano; erigindo em direito o abuso de dominar
as consciencias. 

Ma , emfim, a assembléa entendeu que não devia 
admittir a minha emenda suppressiva, que em ou
tra occasião fiz á tal respeito e eis-nos mettidos no 
mare magnum da disputa: se o homem em socie
dade é ou não livre para obsequiar a Divindade e 
tribular-lhe seus cultos deste modo como querem· 
uns, ou daquelle como querem outros. 

Impertinente questão, que eu de bom grado ce
deria á competencia dos theologos de profissão 1. .. 
Vamos porém tratar da materia. 

Sr. presidente, eu não vejo donde possa uascei
ta~to estremecimeuto pe a r~~ião cal_h~fl~aTpos
tohca romana, dessa declaraçao ae um êhreito do 
homem, que ninguem lhe póde negar. 

Bastante respeito, consideração e preeminencia 
se dá ao seu culto nos arts. 16 e 24 do jJrojeclo, de 
que depois havemos de tratar, qualificando-a de re
ligião do estado, unica mantida por elle e autori
sando-se o governo para auxiliar os bispos na pu
nição dos seus subditos, que por escriptos at10nta
rem contra o seu dogma e a sua moral. .• 

Que mais se pretende, ou que mais se póde pre
tender em um paiz que quet ser livre ? 

E como é que se póde dizer que a constituicão 
favor.e.ce Jl. aP,ostasia? • 
l!:n tendamo-nos, senhores, estas questões d e rei igião 

nunca terião lugar, nem cabimeuto em as assem
bléas politicas, como é a nossa, se a mesma religião 

15 
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se não tivera convertido pelo genio do mal em• como se falia em promover com este paragrapho a 

( 
modo e maneira honesta de se perseguir a inno- apostasia? Eu tenho isto por grande mconsequen-
cencia da virtude natural; chegando o abuso da t - eia. . 
rannia até ao excesso de levantar_juizoa_pnvat1yos . Ouço lambem dizer que temos fall~do ao nosso 
com.a alcunha.d trittunaes do ollicio-santo ou. san- Juramento ; mas pela me~~~ declara9ao que acabo 
t.o- fficio, segundo lhe chamão, para ersej?Ulr ao de apontar,. d.~ ser a rehg1ao ca~hohca por excel
cidadão virtuoso e condemnal-o indefezo a morte, lenc1a a rehg1ao do estado e a umca por elle man
éolno por mandado de Deus, allucinando os povos tida, tambe~n se destróe aquella i~justa imputação; 
com prestigias de que a Divindade approva a bar- fazemos assim exactamente o que Jurámos. 
baridade dos assassinios commettidos em se u uome. Quanto ao dizer-se que nenlrnma constituição 

E' para destruir o engano desse prestigio; é para t~m reconhecido tão amplamente este principio de } 

( 

fazer sobresahir á face da terra opprimida com taes hb~rdade religiosa; respondo gue na carta. dada por 
embustes o direito triumphante do homem; é, em Luiz XVIII á França se cons1derão com igualdade 
uma palavra, para que não volte mais aos nossos t~d~s as religioes, o que nós não fazemos, pois nos 
lares esse supposto officio-santo, esse genio do. mal h~1t~_mos a r econhecer ~ómente ~ cathohca para 

\ que açoitado das luzes. da razão des~ppareceu Já de rehg1ao ~o est~do; s~gurndo-se disto que somos 
entre as nações que aviltava e oppnmta com a sua neste _artigo mais restr1ctos qu~ os francez~s. O que 
terrível presença; e para que os m.ãus finalmente nós nao. q.~eremos ~ cons.trang1mento ;, nao quere
tenhão de menos um recurso na sociedade para op- mos rehg1ao por v1olenma ; nem a nossa santa e 
primir e vexar os bons, que aqui fazemos artigo de pura como é, precisa de taes meios para ser segui
constituicão de uma cousa que nunca o seria, se o da, quando elles não fossem em si abomina veis e 
abuso do· poder o não tivesse lembrado ás mesmas injustos. (O tachigrapho não pôde ouvir o resto.) 
nações, ql!-e constituídas de novo se desapressarão O SR. SILVA L1sooA :-Sr. presidente, ainda que 
deste, assi_m como d~ outros f_unesf.os fardos: mo- recon ieço-me por incompetente para discutir um 
numen~o~ mfames da ignorancia dos tempos que os objecto de tanto melindre; e na sessão antecedente 
produzirao. . . ficasse mui descoroçoado com a alluvião da elo-

Voto portanto que passe~ these; Jª que se votou qµencia de tantos honrados membros, que se oppu
outra vez que passasse o_ a:t1go, o qual no meu con- zerão á minha opinião; nem tenha memoria de 
ceilo melhor fôra omlltir-se em todas as suas cada um dos seus argumentos para dar resposta 
partes. directa; sendo além disto a materia tão vasta, que , 

O SR. VERGUEIRO :-A materia deste paragrapho é impossível responder plenamente na estreiteza 
tem sido discutida com grande interesse; mas têm do tempo de uma falia; comtudo tornei a pedir a 
apparecido opiniões, que me parecem estranhas á palavra para satisfazer no modo possível ao meu 
doutrina do paragrapho, porque até têm lembrado dever. 
apostasias, que só podem promover a indignação Seja-me licito dizer com o escriptor do Espirilo f 
e exc1 ar desconfianças e receios; quando tudo se das Leis:-Desejava passar em rio doce ; sinto-me 
tinha evitado, se os honrados membros se tivessem arre6atado da corrente.-Se se tratasse de fazer 
limitado ao estado da questão; mas parece que de constituição para um estado de anjos, e ainda de 
proposito se tem tomado aque\le caminho sem que phi\osopho (o que é chimera) não havendo .então 
eu saiba quaes são os objectos ou fins que se têm perigo de abuso, talvez poderia passar sem incon
em vista. venienle o paragrapho controverso; mas o caso é 

(O Sr. Andrada .Machado in~errompeu o ~rador, muito diver o. 
f dizend?:-S~. presidente, aqui nada se d~= com. Impugnei o paragrapho em questão por me pare-

proposito mau; mande V. Ex. ent;ar o illustre cer a enunciativa da liberdade l"eligiosa, não só des
deputado na ordem.-0 orador contmuou): necessaria, mas tambem inconsequente e perigosa 

O que eu digo é que se tem divagado por fóra da á religião catholica, e á estabilidade do imperio . 
questão; e isso é que é faHar á ordem, porque é E' desnecessaria tal regra ; porque a liberdade re
tratar daquillo que se não debate. ligiosa, que se declara corno direito individual do 

Sr. presidente, neste artigo enumerão-se os di- c!dadão brazileiro, ainda com as explicações e mo
reitos individuaes e no paragrapho. de ~ue estamos d1fi~ações prop?stas., não têm sido den:iandada pela 
tratando aponta-se um de\les, que e a hberdade re- naçao, e nem amda mculcada nos escr1ptos publicos 
ligiosa; ora que esta constitue um daquelles direi- os quaes até agora se têm restringido a declarar o 
tos é innegavel e aqui nada mais se diz. Entra-se, voto patriotico para a reforma dos abusos do gover
porém, a ~uppôr uma liberdade religiosa absoluta no arbitrario, que antes da nova ordem de i::ousas 
e a clamar contra ella; mas esta questão é diffe- não dava a devida segurança ás pessoas e proprie
rente e não tem lugar neste paragrapho. Aqui de- dades, nem o competente e imparcial accesso aos 
vemos considerar esta expressão -liberdade reli- empregos e honras do estado; mostrando-se, ao con
giosa- cor1.o consideramos no 1" §a liberdade pes- trario, o povo satisfeito, quanto á conservacão da 
soal. . . religião. catholica, como a unica religião do êstado, 

Por ventura alguem rece1ou que a liberdade pes- á respeito dos nat•Jraes do paiz; só não contradi-
soal se tomasse no sentido absoluto de uma liber- zendo a tolerancia política sobre as religiões dos 

1 dade illimitada? Certamenle não. Pois o mesmo estrangeiros, que, de facto, e até por tratados já se 

\ 
digo da liberdade ~eligiosa, d.a ~iberdade da im- achava estabelecida. Portanto expuz os meus ~enti
prensa etc.; enumerao-se os direitos por ora e de- mentos, declarando, que a concessão do projecto 
pois veremos com que amplitude se gosão. era feita com excesso de poderes dos nossos consti-

Porta~to, nenhum lugar t~m as questões que te- t!linte~, que têm jurado a guarda da religião catho
nho ouvido debater. DemaLS, nós declaramos que hca: dizendo em consequencia, que, se fosse sanccio
a religião catholica é a religião do estado, porque nada a liberdade religiosa, ainda só nos termos do 
a reconhecemos pela unica verdadeira e por isso se art. 14, se faria (o que não espero) sancção do per
decreta que será a unica mantida pelo estado; logo, jwrio, e da apostasia. 
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Em verdade, não havendo nem expressão, nem 

presumido, mandato da nação, nem ainda instrucções 
de camaras sobre o assumpto ; e reconhecendo-se 
no projecto ser a religião catholica a religião por 
excellencia, é sobre maneira extranho o facultar-se 
ao nosso povo, tão religioso e orthodoxo, o que elle 
nunca adoptou, nem quer, dando-se-lhe a expecta
tiva e licença de espectaculos de religiões hetero
doxas entre os naturaes do paiz, que por extrava
gancia se lembrarem de apostatar da religião de 
seu~ paes, e crear a seus filhos fóra do gremio do 
catholichmo. 

Ainda que tal faculdade fosse (o que nego) con
form e ãs luzes do seculo, e de real beneficio ao povo, 
todavia, não sendo esta a sua conhecida vontade, 
nã_o co_nvj_ria_!leçlp.rar-se a franqueza da regra; cum
prmdo a todo o prudente legislador, segundo acon
selhão os publicistas mais sabios, seguir a maxima 
de Plat- n, que não se deve fazer ao povo 
bens cÍ força ; e por isso, quando este sabio formou 
legislação para a republica de Athenas, deu a satis
fação, de que não tinha feito as melhores leis, mas 
só aquellas que o povo podia supportar. 

E' inconsequente a regra proposta. Se é de di
reito individual do cidadão a liberdade religiosa, é 
manifesta inconsequencia limita-la ãs communhões 
christãs, e não es tende-la, para todos os fins e effei
tos, Lambem ã religião judaica, e á mahometana. 
Quanto á religião judaica, bem se poderia allegar a 
defeza, ou escusa, escri tor do es frito das leis 
no seu memorial '11.!e 1~ura dos ju eos aos mquisi-

ores; visto que, senao Deus immulavel, parecia 
nao haver erro mais perdoavel do que o de guarda
rem a lei de Moisés, na persuasão, de que Deus ain
da ama a religião, que elle mesmo revelou, e man
dou observar. 

Quanto á religião mahometana, se poderiaallegar, 
(segundo 1zem os mussulmanos) que só elles são os 
verdadeiros crentes, e os puramente fieis; visto que 
no eu Alcorão se declara que não ha Deus, senão 
.Deus, e que Je us Christo foi um dos prophetas man
dados por Deus, ainda que (segundo pensão) Maho
m et foi maior propheta, etc., co ndem nando por isso 
foda a idolatria. 

Admittido o prin1·i pio vago dos redactores do 
projecto, não e vê razão, porque lambem não se 
estenda a liberdade religiosa aos Deistas, que só 
achcio verdadeira a religião natural ; e tão cathego
ricamente se declare no art . 15, que, fóra das com
munhões christ.ãs, todas as mais religiões são apenas 
toleradas. Finalmente ª..l'El.gra é perigosa, não só ã 
segurança da religião catllôiica, mas lambem ã es
tabilidade do imperio . 

Supponl1a-se (o que Deus não :permit ta) o caso 
forte,. talvez extremo e inverosimil, mas não impos
sível, de que o nosso Imperador, ou algum de sua 
dymnastia, tentasse apostatar da religião catholica, 
e seguir, por exem pio, a religião anglicana: não 
se lhe poderia negar o inculcado direito individual 
da libordade religiosa. 

Supponha-se que não fazia a menor especie de 
força aos cidadãos do imperio, e nem ainda procu
rasse com seus, ou alheios, escriplos influir nas 
opiniões, e fazer proselytos. Que resullaria da força 
do ex.emplo ! endo o chefe do poder execu.tivo a 
fonte da hon_ra, e o dispenseiro dos e mpregos, por 
lis<rnjã ·c interesse logo em breve haveria geral moda 
e ~hypocrisia, e só se achar verdade na religião do 

\ príncipe, e se faria completa revolução no estado, 
ficando em risco a religião catholica, segundo acon-

teceu em Inglaterra com a apostasia do rei Henri
que VIH. Toda a historia das naÇôes depõe em pro
va de~te resultado ; e já bem o disse o celebre oeta 
Claudia~o no tem o dQ.J.lfillerad_or Theodosio o gran-

e--;-1legis ãaéx_e~plwm tatus componitur orbis.-0 
pengo da estab1hdade do lmperio é não menos evi
dente. 

Nenhum ~o~dato póde deix~r de ter justo receio, 
de que, adm1thda are 1!._ d~ hb!!fdade religiosa, o 
PQVO (que atê agora se tem deixado viver sem a in
Strücção co?veniente) se descontentaria, conside
rando-se privado da sua maior propriedade a conso
lação da religião estabelecida, vendo a h~terodoxia 
d.!:vas~a e corrente nos concidadãos, e a vez nos 
propnos filhos : e os prnsumidos de sabios declama
r.!!?, e talvez t~amârião ~ontrãõ governo, ãllegaii.do 
(com apparenc1a de razao) a tyrannia de se forca
rem as consciencias, apenas tolerando-se, mas não 
se permittindo, as religiões fóra das communhões 
christãs. 

Temos ainda em t!iste r~cor~ação o exemplo re- 1 
c~nte do que os soph1stas, mfieis e atheus, pratica-, 
rao com esse pretexto na Franca, tanto concorren
do para a ruina do reino c istiânissimo. Reconhe
ço que esta ruina teve muitas causas ; mas é incon
Le~ta".el que, en~re ~s mais proximas e pungentes, . 
foi a 1mprudenc1a e m.s~lencia dos que pregarão a 
t?lerancia ~bsoluta, r.1d1c_ulisarão as religiões posi
tivas, e ate enthromsarao a deusa da liberdade 
profanando os templos com horrida idolatria até 
que o atheismo triumphante os destruio. ' 

Persuado-me que todos de timorata consciencia 
fieis ao seu juramento, e convencidos de ser a reli~ 
gião catholica a religião por excellencia, vendo que 
ella poz o pé firme na America desde o l\1exico até o 
Cabo de Horne, e que sob o seu abrigo crescerão 
tantos ~stados, não ac~arãõ ~azoavel, que, com a 
relaxaçao prop?sta? e ~ao pedida, se ponha em risco 
Cíe ~e p~rder a 19reJ a do occidente, coino já quasi se 
extmgu10 no Oriente. 

eja-me lícito aqui recordar o facto celebre do rei 
de Inglaterra Jorge III. Quando o seu ministro Pitt 
instou com ene-'para sanc~ion~r o Bill proposto no 
parlamento para a emanc1paçao dos catholicos de 
lrJanda, sendo aliã~igo desse insigne ho
mem de estado, e mui liberal nas suas idéas da to
lerancia das religiões, recusou dar seu assento · 
pela razão unica, de que na sua coroacão havia ju~ 
radomanter_~i ião an licana. • - ·· -

Ainda que eu nao approve a facto, comtudo não I 
posso deixar de reconhecer a importancia da firmeza 
do caracter, quando se trata de guardar juramento 
sobre religião estabelecida; e isto mesmo redobra 0 
temor de que a religião catholica será, pelo menos 
mui desattendida, se não perseguida. ' 

Um dos honrados membros muito insistio na re
com~i:f!dação ~a ~iberdade rel_igiosa, allegando ser f 
a_ rehgiao um d1re1to da consciencia, e mtra rela
cao entre o homem e Deus, e que está no sanctuario 
ao entendimento, onde não póde entrar o poder hu
mano . 

.Mas ninguem jámais negóu os fóros dessa li
berdade, que se limita aos actos · ternos ; mas o 
paragrapho em questão evidentemente se refere aos r 
actos ext~rnos de corpo, de doutrina, e culto publi- 1 
co, como se declara nos §§ 14 e 15. 

E sendo incontestavel, que, em toda a fórma de 
governo, ha razão de limitar, segundo o interesse 
do estado, os outros direitos individuaes da liberda
de, propriedade, e industria, etc., como se póde 
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negar tambem a autoridade do governo de coarctar ção de se abracar o catholicismo pela magnificencia 
0 uso daquelles actos externos em materia de reli- do culto, especialmente no acto, em que o summo 
gião, e não conceder os direitos políticos senão aos sacerdote entôa o sursum corda (corações á cima) 
conformistas da declarada religião por excellencia. preparando os fieis para a adoração do Altissimo ; 
do estado? pois parece que eleva todos os espíritos da terra ao 

Fallou-se muito sobre demonstrações de verdade, céo. 
e de garantias de direito à p1·iori . Varios membros desta augusta assembléa consi-

Eu, no meu humilde ente~der, p~ns_o que em P?- derarão conveniente a declaração da liberdade reli
litica só valem argumentos a posttiriori., pelos efTei- giosa, como preservativa contra as futuras porse
tos experimentados. guições da intolerancia, e tyramnia, que só pódo 

Reconheço que o espírito do christianismo é produzir hypocrisia, e odios do individuos o povos. 
contrario á força, e perseguiQão, e que elle só requer Mas nemjá existe o tribunal. do santo oJllcio, quo 
a adoração de Deus em esp1rito e verdade, sendo a até está abolido com um tratado com Inglaterra; e 
pru·eza da crença mera obra da Graça Divina. Õprogresso da philantropia, e da caridade christã 1 

Estou firme na regra do nosso Salvador-ninguem moralmente impossibilita a reproducção de hom
póde vir á mim, sem que o pai que me mandou, o das scenas do antigo fanatismo; e é evidente, que a 
attraia. Sei lambem que elle declarou a bondade cõii roversa linha da constituição não dá garantia 
de Deus, e sua tolerancia aos homens, como (diz no contra tyrannia futura. 
Evangelho), fazendo nascer o seii Sol, e chovendo Quanto a mim, temo que, ao contrario, es a linha 
igualmente sobre os bons e máos. talvez seja a espada de dous gumes, que faça divi-

Porém é não menos certo, que, depois da revela- sões multiplicadas, até por glebas, no corpo político 
ção da Divina vontade sobre os arti os de fé, e do Brazil, para antipathias religiosas, e irreconci-

\ @lto, os homens não têm liberdade religiosa sobre liaveis seitas. 
taes artigos, ainda mesmo nos actos in~e~nos; bem Sobre o cargo de_11ypocrisia, digo, que isso Ç. um 
que só o Creador, que perscruta o.s espmt?s,_ possa ~G\e tod~os estados que tem uma religião do
conhecer, quem está, ou não, em 1gnorancia mven- mman e ; mas não se verifica no grande corpo do 

1 civel, e s<> á si tem reservado o juízo, e o castigo. P.Ovo, que é sincero na sua crença. 
Mas em governo humano, uma vez que se está - Ella só póde existir em poucos scepticos que a!Te- J 

certo da religião, nenhQma autoridade póde conce- ctão duvidas, e requerem o infalfivêl-da CYidencia 
der aos proprios subditos a liberdade religiosa nos 'maIBematica êm objectos religiosos, em qu e aliás 

- actos externos, permittindo a indifferença ou oppo- (segundo diz o apostolo das gentes) por ora só ve- 1 
sicão a essa religião. mos em enigma. 

·o mesmo Divino fundador do christianismo, que Os governos não podem, nem devem, por isso 
prohibio os lances do zelo indiscreto dos seus disci- dar liberdade religiosa, pondo em perigo a ordem 

. pulos, que reclamavão o fogo do céo contra os in- publica. Além disto é impossível ajustar o onten
credulos de sua doutrina, dizendo-lhes-não sabeis dimentos, ainda mais que os relogio . 
de que espirito sois - , deu comtudo a lição pratica Em todos os paizes nunca foi permit.tido publica
sobre a maneira da tolerancia na parabola do pai de mente contrariar a estabelecida fórma de governo ; 
familia agricultor, cuja seara se achou cheia e en- e por i so os dissidentes se callão, ou se conformão 
!relaçada de Zizània, e o feitor requeria o arranco a ella na apparencia; e neste sentido se pódo Lam
desta; ordenando-lhe que a deixasse crescer simul- bem dizer, que vivem com hypocl'isia politica. 
taneamente colli o trigo, para a devida separação ão póde entrar em justa duvida, que a unifor-
em tempo opportun9. midade de uma religião dominante, e a conformi-

' Não ha lugar algum no Evangelho, onde elle de- ílade de todos os naturaes do estado a ella, concor
clarasse a permissão de deixar o bom lavrador plan- rem muito para dar caracter á nação, e estabilidade 
tara zizània por mão inimiga em seu campo prepa- ao ~overno. 
rado para a sementeira. 1estemunha Q imperio da Au tria, que com a fir-

Este é o caso do Imperio do Brazil, que até agora meza do catholicismo tem sido o mais tranquillo, 
(graças a Deus). ~ão vê ent!e os naturaes do paiz a seguro, e poderoso da Europa, sendo o baluarte 
enxertia de rehg1ões hereticas . contra o turco, que por vezes tem tentado a des-

iudo qu_anto nesta assembléa se _tem allegado _so- truição da c~risLB:ndade, e contra.ª .Gollomania, que 
bre a pratica de alguns governos hberaes relativa- ameaçou ate extirpar, toda a religião. 
mente á promiscua permissão e protecção de diffe- Além disto a moralidade do povo austríaco é re
rentes religiões aos proprios subditos, só prova a conhecida até na en_çyç)opedia nova de Edimburgo 
necessidade. e pru~encia pol~tica de taes go_vernos, (artigo Austria), no1ando-se ser esse paiz, aliás 
pelas peculiares circumstancias dos respectivos es- ta.o populoso, o em que se commettem menos crimes 
tados, onde existe grande numero de naturaes hete- capilaes, comparando-se com Inglaterra ; e, sup
rodoxos.'- posto pela sua situação, não tenha as vantagens 

Mas no Brazil, como prudentes legisladores po- commerciaes deste paiz, comtudo é conspícuo em 
deráõ, em boa consciencia, e sabedoria, estando a artistas e sabios da primeira ordem. 
arê<!' limpa, facul~r a introducção de estrepes e Um dos nob.res deputados decidio com dogma
espmhos de doutrma~ , e .d~- cultos c~ntranos _á tismo, sobre a opinião que sustento~ em contrario 
de sua p~r ex~ellencia reh_giao cathohc~ , e ~UJa á minha, repetidamente affirmando, que os seus 
excellencia é tao reconhec1d1>. até por 1mparciaes argumentos não tinhão resposta. Contra este des
llete~odoxos? . . . . potismo litterario . não sei replicar. Estou todavia 

Amd.a ha ]2.l]CO tel!lpQJ1 uma ~tstona da viagem c_erto, que o principal corpo do povo vivo da auto
!!e um mglez {Mr. Eust~che) á ~talia, ond_e elle acon- r~dade, s~br~ tudo em m·aterias de religião; e 
se1ha aos· seus ~or;i:ipatriot~s, que, ~e qu:zerem per- dig~, e dll'e1 sempre, que não. se lhe pódo fazer 
manecer . na rehgiao. anghcan!J-, nao vao _vêr . em maio~ mal, do q1:1e. por lei dar-se-lhe a id óa de que 
Roma missa de pontifical ; p01s sente-se a msp1ra- tem liberdade rehg1osa, que a maior parte dos indi-
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riduos não sabe em que consi ta, senão na Liberti-
nagem. ~ 
-- Ainda onde a religião dominante se acha envol
vida em orros causados pela ferrugem dos seculos, 
todavia é isto menos mal, para que não venha 
cousa peior com a faculdade de se poderem segu.ir 
as abominacões das heresias. Porventura se dana 
to rancia á pratica dos pais de familia, a quem o 
sophista de Genebra no tratado de ed11cação acon-
clha não dar aos filho idéa de Deus antes de 15 

annos, com o pretex to de que antes se arrisca á 
corrupção tendo idéas falsa s da divindade ? Nes
ses e em outro absurdos cahem os apologistas da 
liberdade religio a. 

1 Um dos illustres deputados até chegou a dizer, 
c1ue só no mundo da lua se poderia dar regra con
traria ú do projecto da constituição, e que parecem 
lunaticos os que a contradizem. Seja-me licito re
torquir contra ess cea ura, a mim allusiva, predi
zendo, que, decretando-se a regra da liberdad e 
re ligiosa , ainda com as explicações e modill~açõ~s 
com que se limita, grande calamidade serâ imm1-
nentc ao Jmperio do Ilrazil ; o torno _a dizer tal 
decreto será sancção do pe1jurio e apos!f!.sia . .. 

-occorrc-me a reflexão de Burke : a sensibilidade 
faz ás vezes loucos os homens que'1em solicitude 
l)ial pela patria ;m.as...assim...mesmo,.a sua lou~ura 
ú_melhor que. a infatua.çãQ.dQ_s intrep~dos, que aITe
tãQ nada temer das perigQ; as mn~va oes do estado. 
Se taes loucos bradão, vendo os nscos, ou prevendo 
oure eÕtmdo os risco emale~ da na ao, póde-se 
dize r que é brado da humanidadEJ; que treme de 
per er o povo o fructo da revelação, e recahir na 
"entilidade. 

Concluirei com uma ponderação. Se os ecclesias
ticos pretextando ~iberdade religiosa .di~s~ rem, 
como dizião os legisladores da l • const1tu1çao da 
Franca, não reconhecemos votos contra a natureza; 
e casâ rcm, allegando o inauierivel direito das livres 
uniões conjugae , que o direito romano chamava 
um do direitos primitivos de cidadão, o Jus Con
nubii, afim de não viverem com hypocrisia, por 
ventura o governo teria tolerancia de tal licencio
sidade? ' ão, não. 

O ~ R. HENRIQUES DE REzEliDE :-Bem me podia 
,, cu ar de fallar, porque o meu natural acanha
mento faz que se me vunão da idéa todas as razões 
de que tou cheio, sempre que me levanto para 
fallar . .\la eu tenho na mesa uma emenda, que foi 
apoiada, e é preciso dizer alguma cousa para sus
tentai-a. 

Eu já disse que o meu desejo era, que estas ma
lerias fo sem tratadas por artigo regulamentares 
e não em uma proposição tão aliente, que poderá 
ir ferir de frente os prejuizos do povo. Mas pas
sarão j;í outro par11.graphos, que tem muitas res 
Lricções, passe lambem este, uma vez que se a~
mitta a minha emenda, e então elle ficará mais 
supportavel. Entretanto eu direi o que sinto a f~v?r 
da materia. Todos os argumentos que produz1rao 
alguns nobres deputados para combater o artigo, 
.:ão mais a favor do que contra. 

Um trouxe o dito de um escriptor que aconse
lhava aos protestantes, que não fossem a Roma 
assi tir aos pontificaes de vaticano, porque a 
pompa e a magestade do culto os poderia induzir a 
abraçar o catholicismo : isto o que prova é que 
alies devem ser admittidos, entre nós, porque longe 
de perigar o catholicismo, a pompa e m!l~~ificen
cia do culto os fará abraçar a nossa rehg1ao : ve-

nhão que a verdade e pureza da nossa communhão 
so converterá . 

Outro nobre deputado disse qLLe os judeos erão ' 
os depositarios dos principios em que se funda a 
nossa crença : que erão os depositarios da's prophe
cias e dos livros inspirados: venhão por isso mes
mo sejão admittidos, para que vendo que a nossa 
reli gião se funda nos mesmos prin cipios sejão con
vertid os pelo attractivo da pompa e grandeza do 
n')SSO culto. 

E' pois certo que seus argumentos apoião este 
paragrap.h? em ,vez de o destruir. Nem se d.iga que 
o cathohc1smo e desamparado pela constituicão, 
em vez de o defender na conformidade do nôsso 
juramento. 

Sr. presidente : este ~rojecto tant~e o 
catholicismo, que ate passa a ser injusto com as 
ÕITCras seitas : elle diz que a religiãQ..cath_o lica ro
m1!_na é a religião do estado, - e a unica mantida 
por elle ; e eis-aqui a injustiça. O estado é o ag
gregado de todos os subditos do imperio, todos es
tes contribuem para o estado, e o estado só sus
tenta o catholicismo, o seus ministros ; entretanto 
que os outros cultos 5ão mantidos á r.usta dos indi
víduos que os professão : donde se segue que os 
individuos de todas as seitas, como membros do 
estado, pagão para sustentação do culto catho
lico, e o seu é pago por elles em particular. 

Ainda faz mais este projecto : deixou ao§_bjspos 
C.!!Jholicos o direito da ce~·a solfre os ~iptos 
i:eligi!>sos dos .catho icos, e aos outros não deixou 
essa garantia. Tudo isto é um grande favor, se 
proteccão particular pre tada ao catholicismo. To
davia ·eu propuz a minha emenda, porque não 
achei prudente admittir toda e qualquer religião. 

Todas as religiões positivas, Sr. presidente ... . 
lancemos os olhos sobre as religiões todas do mun
do, e veremos que em todo os seus dogma , e 
toda a sua doutrina re sumbrão as vistas do legis
lador : todas são estabelecidas segundo o sy tema 
que os legisladores quizerão es tabelecer, de sorte 
que as diITerentes religiões são a base dos differen
tes costumes do povos. 

Ora s) admittissemos a religião Mahollle tana, 
que adopta a ~~gamia, ahi teríamos a polygamia 
no Brazil, o que e contra os nossos costumes ; se 
admittissemos religiõ~s lflo1ª!!lls, ahi teriamo no 
Brazil idolatria ; teríamos co tumes oppostos ; o 
povo seria desunido, e conseguintemente fraco. 
Succederia entre nós como no Egypto, que era o 
fóco di:i todas as religiões, fomentadas pelos seus 
despotas com "istas de dividir para reinar como 
conseguirão; (A' ordem) pois bem ; eu sei que es
tou fóra da ordem, porque osta questão é propria 
do art . 14 ; mas eu fallo na mesma direcção em 
que· tem fallado outros senhores, e trago isto para 
mostrar as razões que tiv e para propôr a minha 
emenda, porque eu não .i ~lgo .qu~ s~ja raz_o:ivol es
tabelecer liberdade reh~1osa 10d1stmctamente, ad
n:rictin o ent n_Q_ _religiões com c_ostu1ne.Sê mõral 
inteiramente oppostos aos nossos: o que de certo 
vu'i"!l- a introduzir a divisão,. e portanto separação 
entre ;ndividuos da mesma nação ; ficaríamos fra
cos e escravisados. Voto pois pela minha emenda; 
e ~e diga-Uma razoavel liberdade_religiosa- por 
que quando chegarmos ao art. 14, faremos as con
venientes restricções. 

0 R. l\faCIEL DA 
estãdiscÜssão fosse 
muito ha qne teria 

~'tA :- Sr. presidente : Se 
um mero combate litten1rio, 
cedido o campo da batalha a. 

16 
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qualquer dos senhores que têm fallado em s_entido 
opposto ao meu mo~o de pensar, -porque veio por 
experiencia que depois de lonaos d1~rsos, em q_ue 
mutuamente se lisonjeão os combatentes ae terem 

\

refotaao as opiniões de seus adversafíos, cada um 
"fica na sua, e talvez rindo~se intern amento uns 
Õ(Ís outros": 
-i\Ias aqui vejo eu um dever a encher, e t.ra~1iria a 
minha consciencia se deixasse correr á reveha uma 
cau_a, em que muito vai dos mais caros interesse 
de meus constituintes. Os illu lres autores d ste 
projecto (cujas luzes respeito e cujas_ recta inten
ções afianço,) adaptand o neste cap11 ~lo um tom 
didactico, como faria um autor de poht1ca, propu e
rão como direitos decretados pela constituição un 
enuncia4os vagos, que n'uma obra de política ser
virião sómente para indiee das materias que o au
toi: promettesse desenvolver, e para a sim metho
disar seu discurso. 
· Alguns de meus illustres collegas, e eu com elles 

observamos mas inutilmente, que mal podíamos 
discutir cada um desses enunciados, sem que pré
viamente se lhes désse um sentido fixo e positivo, 
admittindo elles, como admittem, tão variadas 
significações. 

O illustre deputado, que tomou a si a defeza do 
projecto todo, persistio nervosamente na inutilidade! 
desta prévia explicação , dizendo que o que é de s1 
c~aro não precisa de explicações, ao passo quA via 
pela discussão que muitos de seus colle~a variavão 
na intelligencia desses enunciados . ' ' endo isto, 
guardei silencio até que o mesmo illustre deputado, 
em· desenvolvimento de seus argumento , asseverou 
que por esse enunciado-liberdade religiosa-ar
,·orada em direito individual dos brazileiros se 
queria dizer que a constituicão garantia como tal a 

\ liberdade de professar cada· um o culto publico que 
1 escolhesse, e isto porque ao homem é livre adorar 
a Deus como entender, e dar-lhe o culto que qui
zer. 

Levantei-me então, e disse, na angustia do tempo 
que estava a findar, que a these philosophica podia 
ser verdadeira em geral, mas não na hypothese em 
que nos achamos, e produzi os fundamentos da mi
nha opinião muito rapidamente; fundamentos que 
até agora, depois de tantos e tão enfat1cos discursos, 
nao vi ainda destruídos. 

Todos os senhores que têm fallado em sentido 
opposto, prevendo tall•ez já os máos resultados da 
generalidade d'uma tal proposição, têm procurado 
attenua-los, e uns disserão que de se decretar como 
direito essa liberdade de escolha de religião, não se 
segue que os c_idadãos brazileiros mudem da de seus 
pais, como se um povo, cuja grande maioridade não 
tem estudos philosophicos, e a quem o saudavel 
respeito á religião é um grande freio, não tomará 
azo para sacudir o jugo della, vendo proclamada 
como ,um direito civil a libm-dade de escolha. 

Outros disserão que se da generalidade da propo
sição se pudessem temer illacões perigosºas, podía
mos adiante decretar uma declaração que as des
truisse. Outros emfim, com grande tino logico, 
disserão que argumentar contra uma proposição 
geral, quando a ella se promettião modificações, 
era nada fazer , porque era preciso tomal-a com as 
suas modificações ; mas se fallarão de modificações 
que se poderião fazer não podendo nós adivinhar 
yuaes ellas serião, não podemos tambem decidir se 
ellas serião capazes de destruir os inconvenientes 

· da generàlidade da proposição, e se fallarão das 

modificações já feitas nos arts. 14, 15 e 16, essa_ 
não diminuem nem uma linha sses inconvenientes. 

Entendamo-nos pois, senhore , o dar absoluta 
liberdade, ou antes, decretar como um direito do 
cidadão brazileiro a livre escolha de professar pu
blicamente o culto que quizer, importará a liber
dade de deixar o cultcJ catholico por outro qual
quer? Certamente que im : porque de outra sorte 
seria esse chamado direito uma simples asserção 
ab tracta sem a~plicação pratica. D baixo poi 
desta hypothese e que vou argumentar. E pergun
to : Podemos nós legisladores braz1loiros decretar 
como direi to absoluto dos cidadãos brazil iras essa 
livre escolha de religião ~ue bem quizerem, e o 
publico exbrcicio della? ão : e porque? porque 
não temos para isso mi são, porque não somos 
para isso autorisado , porque ninguem nos encom
mendou isso, nem quereria encommendar. 

E com effeilo, senhore , (repilo o que já disse na 
primeira discussão) quem representamos nós aqui? 
O povo brazilei ro, isto é, catholicos romanos : de 
quem recebemos procurações? do povo brazileiro, 
isto é, catholicos roman os : para que? para fazer
mos sua felicidade por meio d~ instituições ade
quadas a esta grande familia, para segurarmos por 
uma constituição politica seu direitos actuaes, e 
restituir-lhe outros usurpados. Ilem e tá. 

Mas um povo catholico sabe o crê, e crê bem, 
que não ha salvação senão na religião catholica, 
sabe que os que nella nascemos e para ella entra
mos p~lo baptismo, contrahi~os a_ obrigação de 
nella vlVermos e morrermos. ' isto nao ha philo o
phia nem subtilezas, e não ha outra sabida enão a 
de negar o facto. Como é logo crivei, senhores, que 
este mesmo povo quizesse que nós legi !adores seu 
mandatarios decrelassemos como um direito para 
alies para seus filhos, e para sua mfeliz posteridade 
a livre escolha de outra qualquer religião, e o que 
ma!s é, a pro~s ão publica della no e lado, que 
s~na, ne~ ma1~ nem menos, o dec~etar como legi
tima a mfracçao e sol lura de se vinculo religioso, 
que no une á sociedade catholica? ão, senhore 
não : não é crível ; ouso afiançal-o. ' 

O povo bra~i.lei~·o não é um ag~ref?ado de selva
gen.s que se aiunlao para se eonst1tu1rem pela pri
meJra vez, e para formarem um estado, onde tudo 
é preciso crear. 
O~o brazileiro é um povo feito a muitos res

egitos, e a res eito de religião, perfeito e consu
mado; ~um passado, e summamente glorio_so, 
~m pres~nt~, ~- quer um futuro que deseja pre

parar ; te-m mst1tmçoes, tem costumes, habitos e 
opfoiões, que ~he são mui éãras, e que procura 
manter, garantu e segurar em o novo pacto social 
que. contrah~;. e uma das co u as, que deseja cnm 
muita esp~ciahdade co nservar illesa , ~a religião 
de seus pais, com a qual está de todo identificado 
e por isso o pôz como condição preliminar sine qua 
non na fachada do edificio que levanta. 

E será manter em sua inviolabilidade e pureza 
essa religião o decretar que elle e seus filhos têm 
o direito. de deixarem essa mesma religião por outra 
que mais lhes agradar? Não, não. Tudo quanto se 
disse para escapará força deste argumento procu
rando dar significações differcntes <Í pdtavra -
mante1: - que vem no nos~o iuramento, para provar 
que nao envolve contrad1cçao o manter a religião 
com. ess~ liberdade de mudar para outra, é pura 
soplustana; como se essa mantenca consi tisse na 
pompo~a , mas esteril declaração de que a religião 
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t:a tholica é por exccllencia a religião do estado, e 
que seu culto é sustentado pelas rendas publicas . 
Ah l enhores, o deixar o grem io do catholicismo 
por qualquer das seitas christãs é um mal e grande 
para o povo brazileiro, mas eu prevejo dessa de
cretada liberdade um mal a inda maior, mal hor
rível! 1 

E' a fa cil tendencia de hom ens sem instrucção, e 
perdidos por paixões desPnfreiadas, para o esqu eci
mento e o despreso de toda a religião, e para a in-

ifferen a ue é o cancro r · de toda moraCqüe 
produz o es tado ataxico do corpo ~ocia l e sua disso
lução? Qual será pois a liberdade religiosa que o 
povo brazileiro desejará? A uu ica que podia desejar, 

quer que lhe seja garantida pela constituicão po
litica que se vae formar, e da qual na verda

0

de ne
cessita muito, e vem a ser que as autoridades pu
blicas o deixem livre e tranquillÕ no exe rcício pu
b1lcÕ õã iêligião santa <}!l_e professa; que nisso ne
nhuma oulra ingerencia toniiãõ senão a necessaria 
parn manter a ordem e tranquillidade publica, que 
o não e pionem nos actos da sua vida religiosa para 
buscaram muti1·0 de perseguições em suas palavras 
ou acções, que protejão esse mesmo culto publico 
contra perturbadores publicos em escriptos e discur
sos irreligioso3. 

Eis aqu i a justa, a santa, liberdade que deve 
4uerer o povo brazileiro . .Mas essa liberdade que se 
pretende decretai· é fundada no grande principio 
de que o homem é livre de adorar a Deus ao seu 
modo e segundo lhe dictar sua ra=üo, liber·dade que 
a leis humanas não dei·em contrariar ou atacar. 
E sa proposição não é verdadeira, senão applicada á 
religião de coração, respondo eu, a qual está fóra 
da alçada das leis humanas, mas não a respei to do 
culto externo, porque ninguem póde prohibir que 
um povo queira e decrete para a grande familia do 
e lado um ou outro culto exclusivamen te, comu 
com efTeito o mo traa historia e recentemente acabão 
de faz r os liberalis imo legisladores de Cadix. 2°. 
Uru povo_ catholico, que legü1la para um estado 
at olico, onde não ha seitas nenhumas reTigiõsas, 

nennuma injuria faz ao cidadãos delle em recusao 
decretar como direito indiYidual uma liberdade que 
realmente elles não têm omo catholicos, e arra
. oada mente se deve presumir qu e não querem. 3. 0 

Ainda que o codigo con titucional se cále a esse 
respeito, nem por isso fi ca atacada essa liberdadr. 
de adorar a Deus a seu modo, porque se o cidadão 
e desYiar da religião de seus pais, o que só faz 

gente vil, e por interesses pes oaes, o estado não o 
persegue se elle o não perturba, e a Igreja menos, 
porq11e antes por elle chora, e por elle ora e faz 
preces a Deus, e depois de empregadas as diligen
cia ca nonica inutilmente, ha-o como Etnico ou 
Publicano . 

Em taes casos póde apenas o e lado prival-o do 
goso de certos dirPitos, como um freio para evitar 
imitação de taes exemplo , e nada mais. Assim pois, 
senhores, não nos rontentaremos rrós que o homem 
tenha em si a deplorav el possibilidadeí certamente 
culpav el aos olhos da religião e da opinião publica, 
de abandonar a r eligião de seus pais, e que a seu 
reEpeito as leis do estado se calem, e as da Igreja 
só ordenem orações e preces, e havemos de passar a 
decretar uma tal liberdade como um direito, para o 
qual elle pó de pedir protecção e auxilio ao estado 'l 
Não , senhores, não o poden~os, nem devemos fazer. 
Pela exposição que acabo de fazer, é claro que 
nenhum susto devemos conceber de fazer hyp(lcritas 

em religião, po~que_ não hav endo leis ~oactivas para 
forçarem os c1dadaos ao culto nac10nal não ha 
lugar a fingimento. ' 

Jll as para os estrangeiros que vierem para o nosso 
Imperio. e _para os filhos destes é preciso que se de
crete essa liberdade: é outra objecção que ouvi pôr. 
De nenhuma sorte. Ac!.Qiitlir estrangeiros á familia 
brazileira é um favor' eaeveremos nós torcer e 
v1o entar n osso systema religioso ao bel prazer dos 
estra~ geiros ? !\"~o devem elles su bmetter-se, por 
seus rntr.resses, as condi ções que nos convier offe
rece r-lhes? Essa materia não é para aqui, adiante 
quando se tratar das condições religiosas da ad~ 
missão delles, verá a assembléa como os devemos 
nós admíttir de maneira que som viol1mtal-os em 
suas consciencias attentemos pelo bem da religião 
nacional. 

Remato pedindo á assembléa que se entender 
que as minhas razões nada valem , se lembre ao 
menos que as constituições políticas as mais li
beraes e mais .perfeitas idealmente, uão servem 
para nada, se os povos a qL1em se destinão não estão 
ainda nos termos de as receberem , e que não ha
vendo a instrucção publica e boas insti tuicões uni
versalisado ainda o espírito publico, e d

0

ado bases 
pbilosophicas á moral dos povos, correm os estados 
grand e risco em se universalisarem e sanccionarem 
certos princípios geraes, que pódem cortar os vín
culos religiosos que os prendem e contém, do que 
temos bem doloroso exemplo na historia das revo-
1 ucões de nossos dias. 
P~onho pois que sii supprima este ara rapho, 

~J:.O do artigQ 7°, com o que nada se per e, em 
segundo lugar que se destine um capitulo para tratar 
sómente_~xeligião-;-q u e bem o merece, onde se 
e~ão--a5 c.ondições, que se devem impôr aos 
es trangeuos de d1fTerentes commuubões que hou
vermos de admittir no Imperio. 

o_ SR. ~lO:'iTESUMA : - Eu pouco fallarei, e talvez 
se 11·esse estado presente ás duas sessões em que a 
ma teria se tem discutido, dando os Srs. deputados 
a ente nder as suas intenções , e fundamentos para 
basear o artigo, nada eu teria qu6 dizer ; mas como 
não ouvi essas discus.ões, quero declarar o meu 
modo de pensar, além de que a materia é de bas
eante consideração para que eu deixe de dar o meu 
Yoto. Quando eu li este paragrapho parecia-me que 
não admitiria discussão , nenhuma, esta doutrina 
~asou-~e tanto com o meu _modo de e~tend er, que 
J ulgue1 que todo o mundo tena no coracao o que diz 
este paragrapho, e que passaria, sem. haver um só 
deputado que entendesse o contrario. 

Mas não aconteceu assim: já se tem gastado Ires 
discussões, e talvez não se acabe ainda hoje . Alguns 
Srs. deputados têm fatiado vagamente sobre opa
ragrapho e produzido o que só tem lugar a expen
der-se no seguimento do capitulo. A meu ver os 
illustres autores do projecto, quiserão só declarar 
que a constituição na parte religiosa, não seria meno~ 
liberal do que nas outras, isto é, que 11 constituicão 
brazileira, reconhecendo os direitos inalienavei"s e 
imprescriptiveis do cidadão, lambem reconhecia o 
que o hom em tem de prestar a Deus o culto que lhe 
dictar o seu coração, úem isto podia deixar de ser 
porque assim como nós queremos que o cidadão 
seja livre emquanto cidadão, tambem o devemos 
dec larar livre como homem religioso. 

Sr. presidente, Deus não recebe outro culto, que \ 
não seja o do coração, se eu lhe prestar outro, os meus 
votos são despresados, e nada miem (Apoiado). 
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Ora se ninguem tem direito de obrigar-mo a dar o 
culto que não quero dar, como havemos de por 
outra cousa no codi"O que a nação nos encom
mendou ? Mas diz-se que assin) vamos dar @·cito á 
a ostasia, não ha tal. Em nenhum caso nós podemos 
ver os coracões dos cidadãos pura nos segurarmo 
dos seus so1Ítimentos, cada um póde apparnco r em 
publico com a religião O.o estado, sCJ quer obter 
C.l3Lta.s_vantag~ns e no fundo de seu coração pódo 
ter a religião que lhe parecer, contra isto não lhe 
éoriheço remedia. E' preciso fazer differcnça onl1·0 
moral e religião . .. ..... .... . ... ............ . . . 
. . ..... . ............ ...... . .. .... .. ... .. ..... 

Diz-se tambem que nós excedemo de te modo o 
1 poderes que no derão, porque a nação não quer 

senão a religião catholica e eu entendo por is o me mo 
que nós dizemo o que a nação quer, pois declara
mos que a religião catholica é a religião do estado, 
e a unica por elle mantida. ão lenho por ora nada 
mais a dizer, a limitação de te enunciado geral do 
paragrapho de que trnlamos, não pertence para 
aqui; o que $e tiver a ex pôr ou declarar a respeiLo 
deste direi to individual, deve guardar- e para o 
paragraphos, em que se lhe fazem as limitações. Se 
isto S;) tivera seguido, não duraria tanto es ta di -
cus são . 

( l<allarão lambem os Srs. Alvares da Silva e Al
meida e Albuquerque, mas não se entendeu o ta
chigrapho Pedro Affonso ). 

O SR. CAR:SEJRO: - Como já declarei a minha 
opinião a respeito desta materia, e contra ella se 
tem fallado e produzido alguns argum&nto , é pre
ciso que eu tambem com as minhas pequenas forças 
s ustente a opi nião que adoplo . Eu julgo r. presi
dente que não se po~sa dar a este paragrapho a si 
gnificação absoluta que se pre tende que elle tem. 
O art 7 diz -A constituição garante a todos os bra
zileiros os seguintes direitos individuaes com as 
explicações e modificações annexas - ; Jugo se o 
artigo declara que cada um destes direitos enun
ciados nos seis membros delle, têm limitacões, como 
queremos nós suppc\r que o en unciado é "absoluto ? 
Este direito indicado no § 3° está no me mo caso 
de qualquer dos outros, como liberdade pc soai, li
berdade de industria etc ., que só são garantidos 
110.s termos que depois se explicão, ao menos eu 
assim o entendo, e estou persuadido que os illustres 
redactores do projecto Lambem assim o entendem. 

Disse aqui um nob re deputado que adoptando-se 
a doutrina do projecto podia um brazileiro passar 
para outra religião. Ninguem segura mente gostará, 
que tendo nós a feli cidade de nos acharmos no seio 
da uhica religião, que póde gu iar ao homem á be
maventurança, haja algum tão cego que a abandone, 
mas todavia devemos declarar que não somos au
toridade competente para lhe tomarmos cnnta desse 
passo errado, porque julgar de uma tal acção só 
pertence ao juiz supremo, e quando quizessemos por 
tyrannia força-lo, nenhum effeito bom isso pro
duziria, teriamos actos de esc ravo, sem convicção 
intima da bondade daquillo, que obrigavamos a pra
ticar. 

Quat!!!Q_]esus Christo ordenou aos apostolos que 
pregassem o evan gelho, não lhes disse que o fizes
sem com a es11ada na mão; e nós como seus disci
pu os não- nôs esviemos das suas lições . Ouvi 
ambem dizer a um illustre deputado que não achava 
na sua procuração o poder de vir aqui sellar a 
liberdade religiosa. E achará por ventura o de 
co~anger o cidadão ~seguir por força, e contra 

a sua consciencia, uma ce rta religião ·1 Justo será 
<lUê se pen e Sefiamcnle sobre as con equencia 
fon esta , que podem para o futuro res ultar de res
tricções es tabelecidas a es te respeito; a experiencia 
já no aponta para a f · ras do san10 officio, e 
devamos tremor ae Laos horrores. Segundo a nossa 
procuração e Lam os obrigados a manLor a re li ~ião 
catholica; e quer por ventura algum do nós deixar 
do mante-la? Certamen te não; mas nom por i so e 
·cgue que os nossos constitui11Les quizc sem que 
atropelassemos principio invariarri do terna ) 
vcrdad , arrogando-nos a autoridade de pr crcvcr, 
co mo r gra para seguir, o que não pódc cr senão o 
rc ultatlo de co nvicção intern a, que nunca obtem 
por con.tra ngimento, pois este ó poderá fazer hy
pocritas . ( 1ào se ouvio o resto.) 

O n. l3t PO C.1PELLÃO l\Ióa: -(Fez um largo e 
erudito discur O;mas elo que escreveu o tachigrapho 
apenas se póde colligir que o illu tre orador de ap
prorando toda a especio de perseguições, fanati . mo, 
ou barbaridades parecidas co m o procedim ntos 
do extinclo tribunal intitulado santo oflicio, igual
mente não odia admittir a tolcrancia lega l d toda 
as reli!?:iões sem necessidade legitima, ou por outra 
o inditrerentismo p!11losophico. Tudo o mais e tá 
tão desapiedadamentc de figurado e truncado, que 
não é possivel entender os muitos argumentos, com 
que sustentou a ua opi nião, nem fazer entrar no 
competente lugares os exemplos tirados da hi toria 
de differentes seitas I'Clligiosa , dr que se serviu ajus
tadamonte para a co rrobo rar.) 

O..§.!!.. ANDRi!)A MACHADO: - Eu faltaria ao que 
devo a esta a sembléa, ao mundo, e a mim mesmo 
se me não aproveitasse da faculdade, que me dá o 
regimento para fallar mais uma vez. Permitta-se-me 
que eu diga, antes de tomar em consideração o 
dirnrsos argumentos que tenho ouvido, o que en 
tendo por liberdade religio a, que na a ha para 
1111111 mais claro. Libbrdadc reli giosa é o direito de 
eguir cada um a religião qu e quizcr, isto e,de dar 

a DêUS o culto que a ua con cie11cia lhe dictar por 
melhor. Este direito, como já di se, até e tá fóra do 
alcance politico; porque o hom ens, quando e 
ajuntárão em sociedade, não tivcrão em vi ta a 
adoração de Deus, mas sim a sua co ns rvacão e 
felicidade; e por is.o quando e decreta o modo de 
adorar o Ente Supremo, faz-se uma cousa para que 
não se es tá autorisado. 

Porém diz um nobre deputado que aquillo para 
que nós não estamos autorisados é para estabelecer 
essa liberdade; não convenho, se nos concederão 
poderes para estabelecermos os oulros direitos indi 
viduaes, lambem os temos para es te; a religião não 
póde ser forçada, e a quem não crê na religião que 
tem, não se póde negar o direito de mudar para 
outra que julga melhor. Insta então o nobre depu
tado, dizrmdo que um povo catholico não podia dar
nos poderes para permittir que se pos a deixar de 
ser catholico, decretando como um direito a line 
escolha de outrâ qualquer religião. 

Eu respondo que a nação nos deu podere para 
fazermos a sua lei fundamental sobre principios 
verdadeil'amenLe constitucionaes; e portanto se nos 
não deu expressamente esse poder, Lambem no-lo não 
negou; e o qu e não é negado, quando a justiça o 
exige, temos direito de fazer; demais estes poderes 
não se considerão llio restrictos que, se nos encom
mendassem algum abs11rdo, nós o devessemos pra
ticru:; eu de certo o não faria, porque me rejo pela 
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rasão . (Apo·iado) tambem o nobre deputado diss~ que 
a nação é livre de dizer que não admiti.e outra com-

( 

munhão; de facto pó de pela força physica; mas pelo po
der moral nunca; nesse caso será a nação injusta, 
praticará uma violencia, e eu não sou instrumento 
de violencias. {Apoiado) ...... ..• ...... .. . .. .... 

Sr. presidente: eu reconh~Ç_O a necessidade de uma 
religião no e_stado; - nem _adrfil.tto sociedade ~em 
re1írrião; mas qual é a característica da religião ? 

o respeito e a veneração da creatura para o 
creador; portanto todas as religiões cm que ha esta 
caracteristica são, referindo-nos a este mundo.- tão 
~mQ__! catholica romana; são fal sas, é ver ade, 

U
orque o unico culto agradavel a Deus é o catholico, 

mas este negocio é so de Deus; nós pobres humanos 
ão fra cos e tão falliveis, não nos devemos mel.ter 
dar como padrão o nosso modo de pensar 

A força dessa verdade é tal que o mesmo nobre 
deputado confessou no se u discurso que, se algum 
cidadão se desvia da religião de seus pais, nem por 
isso o estado o deve perseguir, e que a igreja se 
limita a chorar por alie. (0 orador passou a com
bater largamente, tirando partido de sua vasta 
erudição, os argumentos de que se servira o Sr. Bispo 
Capellão Mór no seu discurso; mas não é possível 
ordena-los, por palavras soltas e orações truncadas, 
cuj o sentido e não penetra.) 

Sendo chegada a hora da leitura dos pareceres, 
requererão alguns Srs. deputados que se continu
asse a discussão do . 3. 0 para se concluir; e sendo 
isto proposto pelo r. presidente, decidiu-se que 
continuasse. 

O SR. FARIA LOBATO :-Sr. presidente: eu não me 
lisongeio de possuir o dom natural, mui necessario 
nestas occasiões, para exprimir as minhas pobres 
idéa ; e por isso não pretendo combater os argu
mentos de que se têm servido os Srs. deputados; só 
quero fazer uma unica reflexão. Está já muito 
debatida esla questão; e eu creio que alia tem durado 
tanto , porque cada um tem tomado differente di
recção por se não entenderem, ou por não se 
quererem entender nns aos outros . 

Se aca o o paragrapho em lugar de dizer -liber
dade riligiosa - dicesse que este direito individual 
consisLia em nin~uem ser inquietado em suas opi
niões sobre religião, creio que estava tudo acaba
do: estou persuadido que todos estão conformes em 
idéas, mas a bulha loda, ou a questão é de pa
lavras. Eu quizera esta mudança de ex~ressão, 
porque o povo não comprehende bem o sentido des
tes termos; e talvez haja imprudencia em conserva
los. Alguem haverá que diga, mesmo para nos 
calumniar, que nós aulorisámos assim a mudança de 
religião . 

·libei·dade _religiosa dicesse -N~!!_quietªº-.em ) 
suas opm1ões de religião. 
- « Paço da assembléa, 9 de Outubro de 1823. -
Evangelista. » -Foj_regeitada. 

O SR. DIAs: - Estou persuadido que não nos 
reunimos aqui para tratar de materias religiosas, e 
até sobre estes objectos serião nullas as nossas 
decisões, porque não viemos autorisados para isso . 
A nossa religião é a que os nossos constituintes 
seguem, e hão de seguir, com a mercê de Deus, até 
á consummação dos seculos, is to é, a catholica apos
lolica romana; aberrar della seria aberrar da eterna 
felicidade. 

Mas pergunto eu, os artigos do projecto, em que 
della se trata, envolvem alguma aberração desta 
sancta religião ? Creio que não. Nelles se diz que a 
religião do estado é a que nós seguimos, e que 
está nos nossos corações e nos dos nossos consti
tuintes, catholicos de origem, e de vontade; logo 
o que se diz neste paragrapho ha de entender-se 
com as modificações adiante expressadas. Ora se 
ellas são, ou não, bastantes não é este o lugar de 
se tratar; para o proprio me reservo ·para dizer o 
que entendo; mas agora neste enunciado fazer 
restricções não posso convir. Que a liberdade re
ligiosa é um direito individual, é indubitavel, 1 
porque Deus não quer cousas obrigadas; é livre 
ao homem escolher esta ou aquella religião ; se 
errar na escolha, el\e o pagará ; nem os meios 
coactivos podem fazer senão hypocfüas. '(Não se 
ouvio o res{o.) 

Julgou-se finalmente a materia discutida; e pro- } 

1
· 

pondo o Sr. presidente se pass~va l qual o§., 3° do 
art. 7.0 - Venceu-se ue_sicn. -- -

O SR. PRESIDENTE assignou para a ordem do dia: 
1. 0 Os artigos addicionaes que tinhão ficado adi
ados na sessão de 7 de Outubro: 2. 0 O projecto de 
constituição. . 

Levantou-se a sessão ás 2 horas e 10 minutos da 
tarde . - ill iguel Calmon d1i Pin e Almeida, secre
tario. 

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA 

PAllA JOSÉ JOAQUIM CARNEIRO DE CAMPOS 

lllm. e Exm. Sr. - A assembléa geral consti-
tuinte e legislativa do lmperio do Brazil manda par- L 
ticipar ao governo que tem resolvido que o dia 12 , ~ () 
de Outubr.o ..POr ser o do faustissimo ani!JVefsari o ,~ ~ 
ãa acclamação""'d!r augusto ill!Jleraàq_r do_ Ilrazil seja lf I 1 
ãeêla:rado ilia de festa nacional, emquanto se não 
publica a tabella competente :ie taes festividades ; 
e g:ue i.gualmen~e o seja o de 7_ de Setembro, . ..por 

·ter sido aquelle em que S. M. tomou a sublime reso-
fücão de J>roclamar pela primeira vez a inda.:. 
pêndencia· âo Brazil no smo t!_o XPiranga. OquP 
V. ~Ex:" evará ao - conhecimento de'"$. M. Im-
perial. 

Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em 
9 de Outubro de 1823.-:-- João Severianno Maciel 
da Costa. 

PARA O MESMO 

Para que havemos nós dar lugar a esta imputação, 
que é a mais odiosa possível? E quem sabe se o povo 
a esta hora não está ja assustado? (A' ordem.) Tire
mos pois todo o motivo de escandalo; expliquemo-nos 
claramente para evitar interpretaçõos sinistras. Eu 
não me opponho ã tolerancia; alia é inculcada pelo 
evangelho, e a razão de que se deriva é verdadeira 
e justa; mas torno. a ~izer, é necesssar.io expli- Illm. e Exm. Sr. - A assembléa geral consti
ca~mo-.n~s ~e maneira diff~rente para evitar sus- tuinte e legislativa do Imperio do Brazil tem resol
peitn_s m1ur1osas ; e por isso offereço a emenda ~ yido enviar no dia 12 do corrente á presença de 
segumte : 1 S. M. Imperial uma deputação para lhe exprimir 

« Eu quizera que o art. 7° n. 3° em lugar de os puros sentimentos do seu jubilo pelo motivo 
17 -
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do feliz anniversario da acclamação do mesmo 
senhor. O que participo a V. Ex. para que sabendo 
de S. M. o lugar e a hora em que determinar rece
be-la, V. Ex. m'o communique para o fazer pre
sente á mesma assembléa. 

Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em 
9 de Outubro de 1823.- João Severianno Maciel 
da Costa. 

Sessão em t O de Outubro ele t 823 

PRESIDENCIA DO SR . RIBEIRO DE ANDRA.DA 

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da 
manhã, fez-se a chamada e acharão-se presentes 64, 
faltando com causa os Srs . Velloso de Oliveira, Pe
reira da Cunha, Xavier de Carvalho, Ribeiro Cam
pos, Araujo Gondim, Lopes Gama, Alencar, An
drada e Silva, Costa Aguiar, Pacheco e Silva, Ma
rianno de Albuquerque, Silveira Mendonça, Ma
ciel da Costa, Camara e Sobreira ; e sem ella os 
Srs. Montesuma e Saraiva. 

Por faltar o Sr. secretai·io i\Jaciel da Costa, com
pletou-se a mesa com o Sr. França, secretario sup
plente. 

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

O SR. SECRETARIO CALMON deu conta de uma re
presentação da camara de Pitauguy da comarca do 
Sabará, na provincia de Minas, para a creação de 
uma universidade na dita província, agradecendo 
ãõmesmo tempo 'ããsSemDléa o ter cuidado de tão 
uteis estabelecimentos.-Foi recebida com agrado, 
e remettida á commissão de instrucção publica. 

Deu igualmente conta da participação de moles
tia do Sr. Maciel da Costa.-Ficou a assembléa in
teirada . 

O SR. MAIA apresentou uma representação da 
camara da villa do Sabará supplicando uma univer
sidade na rovincíãe indicando _a mêsillã villa 
C~!!gar mã·spro_prio para aquelle estabeleci
mento.-Foi remettida á commissão de instruccão 
publica. · 

Apresentou mais uma felicitação dirigida á as
sembléa pelo coronel do 1° regimento de cavallaria 
de milicias da comarca do Rio das Velhas, em seu 
nome e do seu corpo.-Foi recebida com particular 
agrado. 

A este tempo entrou na sala o Sr. Montesuma e 
tomou assento. 

Passou-se á ordem do dia e entrarão em discus
são os additamenlos dos Srs. Carneiro e Ve.rgueiro 
para entrarem no fim do cap. 1° do til. 2° do proje
cto de constituição; o 1° offerecido na sessão de 4 
do corrente e emendado na de 7; e o 2° offerccido 
na de 7. 

(Fallarão os Srs. Andrada :Machado, Vergueiro e 
Araujo Linra, mas não se entendeu o tachigrapho 
Possidonio.) · 

O SR. A:-iDRADA MACHADO offereceu uma nova 
redacção concebida nos termos seguintes : 

« Dei xâ de ser cidadão brazileiro: 
« 1.0 O que se naturalisar em paiz estrangeiro. 
« 2. 0 O que fôr privado dessa qualidade por sen-

tença .-Andrada Machado.))-Foi apoiada. 
Julgou-se a mataria discutida e passando o 

Sr. presidente a propôr, começou pela l• parte do 
additamento do Sr. Vergueiro. 

O SR. ANDRADA MACHADO:- Como todas as tres 
emendas ou additamentos concordão nesta doutrina / 

e só se nota difi'erença no modo de a exprimir, jul
go conveniente votar-se separadamente sobre a 
doutrina e sobre a redacção. Veja V. Ex. se isto lhe 
parece bem. 

O SR. PRESIDENTE concordou e propoz: . 
1. 0 Se a assembléa approvava a doutrina da 111 

/ 

parte do additamento do Sr. Vorgueiro, com a qual 
se conformavãu o addilamento do Sr. Carneiro e a 
emenda do Sr. Andrnda Machado.-Decidiu-se que 
sim. . 

2. 0 Se approvava a redaccão do Sr. Carneiro.-
Venceu-se que não. · 

3.0 Se approvava a do Sr. Vergueiro que era tal 
qual a do Sr. Andrada l\fachado.-Decidiu-se que 
sim. 

Seguiu-se a 2• parte do additamento do Sr . Ver
gueiro; e sendo subdividida á requerimento de ai- 1 
guns Srs. deputados, propoz o Sr. presidente o 1° 
membro destasubdivisão,a saber: O que sem licença 
do governo aceitar emprego de qualquer goYerno 
estrangeiro.-Não passou. 

Propoz depois: O que sem a dita licença aceitar 
pensão ou condecoração.-Tambem não se appro
vou. 

Passou-se ao ultimo paragrapho dos additarnen
tos, e o Sr. presidente propoz : 

1. 0 O do Sr. Carneiro.-Não foi approvado. 
2. 0 Os dos Srs. Vergueiro e Andrada Machado, 

por serem conformes.-Forão approvados. 
Seguiu-se o § 4° do art. 7° do projectu de consti

tuição, que diz : 
cc A liberdade de industria. » 
O SR. CARVALHO É l\lELLo: -Sr. presidente, os 

autores do projecto que discutimos o qu e ha de ser 
um dia o nosso codigo constitucional, entre a enu
meração dos direitos individuaes, que ficão compe
tindo constitucionalmente aos cidadãos brazileiros, 
enumerarão o da liberdade de industria. A' sim
ples intuição desta regra elementar vem de tropél 
á lembrança quantos bens tem de produzir . 

Depois que os melhores economistas políticos 
têm, á força de razões luminosas, despedaçado os 
grilhões, com que outros pretenderão manietar e 
algemar a liberdade de industria em geral e a de 
commercio, é a todas as luzes manifesto que quan
tas providencias lembrarão aos legisladores amigos 
e modernos para promover e adiantar a industria 
nacional, forão outros tantos tropeços ou estorvos 
para que ella pudesse politicamente medrar. 

Os antigos estabelecerão collegios e uniYersidades 
onde privativamente devião ir alistar-se todos os 
que se destinavão a qualquer ramo de industria. 

Os modernos seguirão pela maior parte esta mes
~a doutrina,_ estabelecendo regras, pelas quaes 
nmguem podia exercer algumas das artes, nero 
professai-as em publico, sem ter dado certos an
nos para o ensino e sob as condições determinadas 
nos estatutos ou ordens particulares a cada uma. 

Mas já modernamente se tem conhecido que se
~elhante providencia, não só offonde o direito par
ticular que oada um tem de dar-se a qualquer li
cito genero de vida e de trabalho e de exercei-o 
mas tambem a utilidade publica, que nada lucr~ 
em. que taes ei;npecilhos e embaraços venhão tolher 
o hvre alvedrio. Modernamente a constituição de 
Portugal o acaba de estabelecer. 
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Não ha cousa mais conforme á razão e ao inte
resse publico; porque motivo se hão de pôr grilhões 
e embaraços á profissão que cada um póde e quer 
exercer, se deste exercicio não se segue mal ao es
tado por maneira que possa perigar a sociedade ? 

Como, porém, entre as diversas profissões algu
mas ha, em que inleressão os costumes, a segu
rança e a saude do povo, limitou-se no art. 18 esta 
doutrin a, declarando-se que a lei vigiará sobre 
e lias. 

No celebre §!Jl.Mo_do._ggnde Turgot já se fez 
menção desta excepção, para salvar os damnos, 
que, a não haver regra, resultarião do livre exer
cicio das profissões desta natureza e quando che
garmos a tratar da sua doutrina, mais largas e vas
tas reflexões serão objecto da sua discussão . 

Sobre a tbese geral, muitas cousas eutre nós ha; 
já no min 'steri.Q. do marquez de Pombal muitas pro
videncias se deraopãi'ã'êoãfêt'ú ~ ffillilar as res
ttlc.ç.Qes_ ue havia, por e e1 o da insritu1cào de 
c9rporações es e genero. 

O Braz1l teve sempre nenhuns ou mui poucos es
tabeleéíriiêlltos semelhantes e sómente sê êllcon
trirtriQJzesê escrivães ,os offiçios ~mbandeirados, 
p9r ssrn1 dizer,. e. com uma ro ri "irma ndãâe. 
Mas nem estes são de todos os officios, nem sao 
carregados de muitas restricçõe~ . Apenás por cos
tume se recorre aos ditos 'uizes, quando alguma 
o\u:éLC.OCOmmendada vem a ser entregue,- perdiaa, 
º!L mal feita, ou _çontra a ~êfn aae _ ae _q_uem a en
COfil!Ilen ou, o - ua em taes_casos recorre ãquel!e 
juiz, que á maneira de Juiz de paz, acaba esta pe
q_uena questão mui summariam~nle e l'em fórma 
juaic1al; isto porém é supprivel, pelo mõao ·ofdi
nario, por quaesquer juizes, servindo de arbitros 
pessoas intelligentes da obra em ques tão. 

E' portanto evidente, que a materia do artig 
controvertido funda-se em princípios de justiça e 
utilidade geral e por conseguinte deve ser sellada 
com a sancção desta augusta assembléa . 

O Sn. FRANÇA :-Sr. presidente, ninguem póde 
duvidar de que a liberdade da industria fóra reser
vada pelo cidadão na primitiva das sociedades hu
manas, quando fez o necessario sacrificio da sua 
obediencia a um governo, qualquer que fosse a sua 
fórma . NDs todavia soffremos no nosso continente 
por muitos annos o t ranmco õmlnio deum go
verno metropôlitano, que cioso do nosso engran
dtlc1mento ·os impoz a bf!L l!,ra lei de não darmos 
um s!r passo no conhecimento da maior pa · ellãs 
artes exercitadas e1üre as nações cultas. 

rossas lâbor· sa~ mãe§.jorãq_obrigadas por_cr_11eis 
editos a queill!.ar os seus IQ.SC_QS teares, ~ gue a 
necessidade as obrigava a tecer o algodao que a 
terr lhes produzia ·p11ra _c_ob.ril.! nudez de seus in-
no nte- filhos. - - - -

Os filhos da lerra do ouro forã.o, como_i;i.r.ofanos, 
inhilirdõsâeôlãvraf,pãra assim não sahirem nun
cãdo avil amenfo"'de um.a pobreza..estupida, que os 
tornasse de endent~s de outros povos aliás invejo
sos das ricas producções que a natureza ás mãos 
ambas lhes liberalisá ra. 

A recordação pois desta tris tíssima experiencia 
do abuso do poder nos convida a fazermos artigo 
constitucional de um direito, que ninguem na in
fancia das sociedades poderia crêr que fosse alguma 
vez invadido. 

Assegurar-nos contra o regresso de um abuso á 
lal respeito é o fim do ponto ou proposição que se 
debate. Ella não póde soffrer a menor con tradicção. 

Se o homem não póde fazer livre uso das suas fa
culdades naturaes, para se procurar a sua subsis
tehcia, fica inferior em condição aos outros ani
maes. 

Tenha pois lugar a liberdade de industria na enu
meração dos direitos capitaes do cidadão, já que os 
queremos enumerar. 

O Sn. ANDRADA MACHADO:-(Não se entendeu o 
tachigrapho.) 

O Sn. MoNTES UMA propoz como mais claro o 
unir-se o § 5° com o que estava em debate e offe
receu a seguinte emt1nda : 

« Proponho que o§ 4° do art. 7° se una ao § 5°, 
sendo a sua redaccão deste modo:-A liberdade e I 
inviolabilidade da propriedade- ; supprimida a pa
lavra industria.-0 deputado, llfontesuma.n-Foi , 
rejeitada. 

Julgou-se a materia discutida e proposto o § 4° á 
votação, foi approvado. 

Passo u-se ao § 5° qu e diz : 
cc A inviolabilidade da propriedade.,, 
Por n'áo haver quem sobre elle fallasse houve-se 

por discutido; e posto á votação, foi approvado. 
Passou-se ao § 6° que diz: 
<e A liberdade da imprensa>i. 
Depois de breves observações, julgou-se discu

tido, e posto á votação , foi approvado. 
O Sn. C . .\.LMON pedio então a palavra para offere

cer um additamento ao art. 7° e depois de o mol.ivar 
propoz o seguinte : · ,,,..-... 

« VII. A igualdade perante a lei. / 
« VIII. O accesso aos empregos publieos. - Cal- \ 

mon." - Foi apoiado.. - j 
O Sn. MAIA lambem offereceu o seguinte: ~ 
« O direito de petição. 
« A igualdade na presença da lei. - 111aia." -

Foi apoiada. 

O Sn. HENRiQUES DE REZENDE: - Sr. presidente 
O § 5° poderia dizer tudo, mas não obstante isto, o 
projecto traz o da liberdade pessoal, o da liberdade 
d'industria, o da liberdade d'imprensa, que tudo se 
reduz ao direito de propriedade. Por isso não julgo 
fóra de proposito mandar á mesa nm paragrapho 
addicional sobre a inviolabilidade da casa do cida
dão; porque a invioTabihdaiféda propriêàadê , que é 
Oobjecto do § 5° quiz a illustre commissão entender 
das possessões, que não podem ser tiradas ao cida
dão senão em certos casos, que depois se especifi
cão ; sendo por isso necessario um paragrapho que 
haja de garantir e inviolabilidade da morada, que 
dev\) ser um asylo sagrado . Escuso expôr. as razões; 
porque esta mesma assembléa as tem reconhecido 
desde que adoptou a lei das Côrtes de Lisboa relati
vamente a este objecto. Eu mando á mes1 o meu 
additamento. 

« Inviolabilidade de sua casa. - Henriques de 
Rezende)) . - Foi apoiado. 

O Sn . ANDRADA MACHADO : - Eu requeiro, Sr. 
presidente, o adiamento, porque nenhum de nós 
está preparado para ver bem a materia. Eu sou 
membro da commissão, mas assim mesmo C(!!ero 
renovar as minhas idéas, quero consuUar os-·prm
c1p1õSqüe nii .. dir1girão.,; é o meio 'de consldei-armos 
a má teria por t.odos os lados; aliás faremos as cou-
sas sem reflexão. • 
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Os Srs. Montesuma e Araujo Lima, antes de se 
apoiar o adiamento, observarão que primeiro se 
devia decidir se a discussão dos additamentos podia 
ter lugar agora, para se collocarem em seguimento 
dos · seis paragraphos do art. 'i. 0 , ou se deveria re
servar-se o exame da doutrina para o capitulo das 
disposições geraes. 

O SR. HENRIQUES oE REzENOE : - Não vejo que 
.o meu additamento deva ficar guardado como os 
outros para o capitulo das disposiçõíls geraes; por
que está intimamente ligado a estas que aqui Lraz 
o projecto, pois é muito nattrral que vindo o para
grapho ' r elativo á inviolabilidade da propriedade, 
venha tambem o da inviolabilidade da morada ou 
casa do cidadão. Portanto opponho-me a esse adia
mento; e se elle não passar, peço a palavra para 
sustentar o additamento: 

Depois de mais algumas reflexões, consultou o 
· Sr. presidente a assem biéa, e deeidio-se que tanto 

os additamentos do l'.S .Calmou, ,e Maia, como o 
do Sr. Henriques de Rezende ficassem reservados 
para quando se tratasse do capitulo das disposições 
geraes. • 

O SR. VERGUEIRO pedio então a palavra, e offe
receu o seguinte additamento. 

cc Ha direitos individuaes além dos enumerados . 
- Vergueiro». - Foi apoiado. 

O SR. FRANCA:- O additamento do Sr. Ver
gueiro não póde passar como artigo constitucional 
diz elle.- Ha direitos individuaes além dos enume
rados. - Isso pouco importa á sua segurança, e 
manutenção, se acaso se não especificão. Uma 
constituição requer que seja explicito tudo o que se 
houver de jurar nella: de maneira que não seja 
nunca duvidosa a comprehensão dos seus artigos: 
aliás em efl'eito tanto importa · dizei-o como não. 

Se pela continuação do debate da constituição se 
advertirem outros direitos, que como capitaes devão 
entrar na ordem dos enumerados, afinal fique livre 
fazer delllls menção ; porque não é, nem póde ser 
nosso intento o excluil-os. Peco pois o adiamento 
desta emenda para a segunda aiscussão, em que se 
ha de voltar definitivamente sobre os artigos da 
constituição, 

Proposto o adiamento requerido, e sendo este 
apoiado, e afinal vencido, perguntou o Sr. presi
dente se este adiamento ficava reservado para 
quando se discutissem os additamentos de que se 
acabava de tratar. -Venceu-se que sim. 

Seguio-se o art. 8° do projecto de constituição : 

\ 

cc 8. 0 Nenhum brazileiro pois será ' obrigado a 
prestar gratuitamente, contra sua vontade, serviços 
pessoaes .» 

O SR. MAIA pediu a palavra para mudar a collo
cação dos arts . 8 e 12; e para isso offereceu a emen-
da seguinte : 

cc Proponho que em lugar do art. 8° se colloque 
o art. 12 e depois se seguirá aquelle.- .ilfaia.»-Foi 
apoiada. 

Discutiu-se portanto preliminarmente a emenda~ 
e afinal posta á votação, foi rejeitada. 

Voltou-se então á materia do artigo e o Sr. Mon
tesuma offereceu a seguinte emenda: 

cc Proponho que se accrescentem ao art . 8° as 
palavras - excepto os casos de segurança, defeza e 
salvação publica.-0 deputado, .llfontesuma.»_:_Foi 
rejeitada. 

O SR. VERGUEmo propoz lambem a seguinte : 

cc Excepto nos casos marcados na lei.- Vergiiei
ro.»-Foi apoiada. 

O SR. PRESIDENTE declarou adiada a discussão 
por dar a hora da leitura dos pareceres. 

O SR. SECRETARIO CAuION leu o parecer da com
missão de poderes sobre o requerimento do Sr. An
drada e Silva, em q1ie pedia licença para tratar da 
sua saude, o qual ficára adiado na sessão de 6 do cor
rente. 

O SR. HENRIQUES DE llEzENDE :-Ahi não ha pa
recer de commissão; não vejo senão opiniões sepa
radas dos Srs. deputados; e portanto darei tambem 
a minha opinião. Digo pois que se deve conceder 
ao Sr. deputado a licença que pede, porque a sua 
honra e probidade nos obriga a crêr que elle tem 
justos motivos. Além de que a assembléa já assim 
praticou co m outros senhores que pedirão licença ; 
e não ba razão para a não concedermos a este que 
pede agora, allegando justa causa . Voto portanto 
que se lhe conceda a licença. 

O SR. FRANÇA :-0 Sr. deputado pede licença 
por tres mezes; eu não me opponho a que se lhe 
concedão; mas como por um tão largo praso fica
mos com menos um deputado, é necessario que a 
assembléa tome em consideração as circumstancias 
em que estamos, isto é, discutindo a constiluicão . 
Eu seria de voto que, a conceder-se a licençâ se 
chamasse o supplente. 

O SR ÁNDRADA MACHADO: - O Sr . Andrada e 
Silva pede os tres mezes, mas achando-se melhor 
não se serve da licença e comparece na assembléa. 
Portanto não acho que {)Stejamos no caso de chamar 
supplente; isso me parece que só tem lugar em au 
sencia certa e dilatada. 

O SR. FRANÇA:- ão se pense que digo isto para 
embaraçar a concessão da licença, antes sou de 
voto que se lhe conceda, porque não ha razão al
guma para se lhe negar; mas digo quo convém cha
mar-se logo o seu supplente, porque a represen
tação não está completa e estamos a discutir a con
stituição. 

O SR. ANDRADA MACHADO: - Esta impossibili
dade de comparecer não é longa; 5e fosse uma mo
lestia chronica,' que impede o deputado de virá as
sembléa por muito tempo, então tinha lugar o cha 
mar-se o supplenteJ.. mas a molestia não é chronica 
e talvez que nem o ::;r. deputado se sirva da licenca . 
Além disto no Brazil não é cousa facil chamar:se 
um supplente; as distancias são muito grandes; as 
despezas lambem; e não poucos os encommodos 
para quem vem . 

O SR. PRESIDENTE, não havendo mais quem fal
lasse, propoz se a assembléa concedia a licenca pe-
dida.-Venceu-se que sim. · 

Leu-se tambem o parecer da commissão da guerra 
sobre -o requerimento do brigadeiro João Jacome 
de Bauman que pedia a continuacão da pensão que 
percebia pelo bolsinho d'El-Rei ô Sr. D. João VI 
apresentado e adiado na ·sessão de l'i de Setem~ 
bro. 

O SR. VERGUEIRO :-Eu quizera que se me dis
sesse o que é isto que se chama bolsinho; se é al
gum estabelecimento publico ou particular. 

O SR. NOGUEIRA DA GrnA :- Havia um decreto, 
que marcava uma quantia mensal, que pelo the
souro se entregava ao porteiro da camara e guarda 
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joias da casa elo Rei D. João VI com o titulo de 
despezas do seu bolsinho: par este mandava dar es
molas e pensões que bem lhe parecião, sem que o dito 
thesoureiro do seu bolsinho prestasse contas no the
souro publico da distribuição da quantia para elle 
recebidat como prestavão os outros thesoureiros da 
casà real, sendo reservado ao particular conheci
mento do rei tudo quanto era relativo ao seu bol
sinho. 

Com a retirada do rei ficarão ne$la côrte algumas 
das ess~s que pe1Õ 1fo §_ln 10 recebião esmolâ§ _ou 
pensões . Por um novõ ecreto se tnandou conser
var- á certas pe soas, o que d'antes recebião pelo 
bolsinho do Rei D. João VI; eis aqui a razão, por 
que ainda appa1·ccem despez.as elo bolsinho, ten
do-se ausentado o rei e nada recebendo o imperador 
a titulo de bolsinho. 

Apparece este brigadeiro requerendo a continua
ção da pensão, que pelo bolsinho recebia, 'isto 
que não fóra contemplado no decreto, pelo qual se 
mandou continuar certas e~molas e pensões, que 
se davão no tempo em que o rei se achava nesta 
córte; e como não constasse ã commissão da l:)lterra 
e marinha quaes forâo os motivos por que este pen
sionario fóra excluido da folha do bolsinho, devendo 
dar seu parecer, como lhe fôra exigido, julgou ne
cessario que se pedissem ao ~overno as razões por 
que esLe pensionario não foi incluído no decreto, 
que conservou á algumas outras pessoas as esmolas 
ou pensões, que d'antes recebião por determinação 
do rei e pelo seu bolsinho . 

Julgando-se sufficientemente discutido o parecer 
foi posto á votação e approvado. 

-Leu-se outro da commissão de fazenda sobre o 
requerimento de Jzidoro da Costa e Oliveira, que 
pedia alguma remuneração pelo trabalho que tivera 
na aula de tachigraphia, apresentado e adiado na 
mesma sessão de 17 de Setembro.-Foi approvado 
sem discussão. 

Leu-so por fim outro da mesma commissão de fa
zenda sobre o requerimento de José Pedro Lopes 
d'Andrade que pedia ser nomeado escrivão da de
cima atrazada; igualmente apresentado e adiado na 
dita sessão de 17 do Setembro. 

O Sn. ANDnADA l\1Ac11.rno :- Nós não damos of
flcios; e eu não sei para que vem este homem pe
dir-nos o ofilcio de escrivão da decima . Diga-se-lhe 
claram-;rnte que não nos pertence o negocio, que 
dirija a supplica á Sua l\fageslade. 

O Sn. FnANÇA:-Trata-se de dar uma gratificação 
pecuniaria a um empregado na escripturação da 
decima atrnzada, para cuja cobrança particular 
nomeou o governo um magistrado em comrui5são. 

Eu me opponho inteiramente a que se dê gratifi
cação alguma por esse serviço. 

,\ lei tem marcado um premio certo aos exacto
res deste tributo na proporcão das entradas qne 
fazem para o thesouro e .cuiao que são 5 por cento 
divididos pPlo superintendente, escrivão, etc. Ser 
a decima cobrada em tempo pelos superintendentes 
pareiaes dos bairros, ou arrecadaT-se dopois de 
atrazada por um outro magistrado, é cousa indiffe
rente para a ded11cção do premio, que a lei tem es
tabelecido aos exactores. O que deixou de dedu
zir-se a favor dos officiaes das superintendencias da 
decima corrente, deduz-se a favor dos officiaes da 
decima atrazada e divide-se segundo as proporções 
que alli se observão. 

A questão reduz-se pois meramenle ao facto, isto 
é, se este cidadão tem ou não tem prestado o servico 
que allega na arrecadação da decima atrazada, corrio 
escrivão do sou lançamento e receita. Se com effeilo 
tem sorvido nessa commissão, deve ser pago pelo 
prtimio que a lei manda deduzir em beneficio dos 
mais cxactores da decima corrente, proporcôes 
guardadas ; e se não tem servido não ha ques.tão. 
Olferecerei pois uma emenda ao parecer da com
missão : 

« EMENDA 

« Que se remetta o requerimento do supplicante 
ao governo para que faça dividir entre o supplicanle 
e os mais otllciaes da exaccão da decima alrazada 
(encarregada a uma commissão como se diz) os 
cinco por cento, que pela lei se manda deduzir em 
benefido dos exactores na fórma praticada nas su
perintendencias particulares, uma vez que conste 
do ~eu serviço. - O deputado, França. » - Foi 
apoiada. 

O Sn. NOGUEIRA DA GAMA: - O parecer da com
missão da fazenda foi dado com conhecimento do 
causa. Na àrrecadacão da decima estabelecida pelo 
alvará de 27 de Junho de 1808 se determinou o nu 
mero das pessoas, que devião occupar-se desta colect.a 
e a sua gratificação; tocando aos superintendentes 
dous por cento do producto total pelo trabalho dos 
lançamentos, ~ dcspeza dos livros o pela cobrança, 
deduzindo mais tres por cento de tudo o que se en
tregasse nos cofres do thesouro, abatidas as despe
zas, para serem distribnidos pelos referidos suoe-
rintendentes, ofilciaes e cobradores. . ' 

l\esta côrte forão nomeados superintendentes os 
dous juizes do crime dos bairros, sendo presidentes 
da junta do lançamento da decima, composta do 
o~crivão do seu cargo, de dous homens bons, e de 
um fiscal. 

O Tendimento, que por esta incumbencia perce
bem os juízes do crime, é sem duvida uma das prin
cipaes partes da sua subsislencia, visto ser tão 
diminuto o ordenado, que lhes foi arbitrado ; e se
melhante incumbencia lhes foi conferida, esperan
do-se que apezar da multiplicidade dos objectos 
-proprios das varas do crime, que occupâo, fariâo 
todo o esforço para darem boa conta da colecta da 
docima: notando-se porém algum atrazamento na 
cobrança, e até imperfeição no lançamento da decima, 
<lerão-se providencias, para se emendarem os des
cuidos, e pouca exacção do lançamento, e por ultimo 
se nomeou um magistrado de reconhecida probi
dade, para tratar da cobrança da dccima atrazada, 
que supposto fosse insignificante relativamente á 
t9talidade da cobrança elfectiva desta renda por 
anno, não deixava de ser altendivel a somma accu
mulada dos annos antecedentes desde 1808 até ao 
presente: ao superintendente nomeado para a co
branca da decima atrazada se deu um official do 
thesôuro para regular e fazer a devida escriptnração 
e se facultou tudo quanto lhe foi necessario, para 
bem desempenhar, como .tem desempenhado est.a 
commissão. 

Entrando o superintendente extraordinario neste 
trabalho, appareceu o supplicanle José Pedro Lo
pes d' Andrade,, offerecendo-lhe seus serviços e 
bom prestimo gratuitamente,. mas sem duvida com 
a esperança de ser nomeado escrivão da decima 
atrazada: assim o mostrou passado algum tempo, 
fazendo requerimentos, que Já têm sido indeferidos 
pela repartição do thesouro, visto qt10 não convi'nha 
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nem.se podia crear novo )ugar de escrivão, para ser cional, e se deliberou enviar uma deputâção a Sua 
nelle acommodado o supplicante com angmento da 1 geslade pelos Ires motiros de ser o dilo dia an
despeza da fazenda publica, se obtivesse ordenado, niversario do seu nascimento, da suá-acêlamaçàd, e 
no caso de encontrar-se difficuldade em entrar t[ã elevaçã§ ao Ilrazil a Imperio; e que_ pelo con 
este novo escrivão na partilha designada no§ 16° tetído das respostas, se conclua ter havido falta de j 
<lo alvará de 21 de Junho de 1808, sem se reconhe- exactidão, e conformidude com as decisões da as
cer legalmente o que devia tocar aos officiaes no- sembléa, pois sondo tres os motivos da resolução do 
meados pela lei, e o que devcrião perdrr por motivo congresso sómente se aponta o de ser o anniversa
de suas ommissões, no caso de as terem tido, mór- rio da acclamação de ua i\Iagesla<le. A' vista disto 
mente havendo já requerimentos a este respeito . parece-me necessaria alguma declaração. 

Como porém novamente instasse 0 supplicante Fez-se entito a leitura dos ditos officios do nnms-
recorrendo á esta assem biéa para ª e reação do lu · tro d'estado dos negocios do im perio, concebidos 
gar, que teve em vista, quando se offereceu para nos termos seguintes: 
serrir gratuitamente com o superintendent e extraor-
dinario nomeado para a cobrança da decima atra- « lllm. e Ex m. Sr.- Sua .Magestade o [mperador 
zada, julgou a commissão, qu e havendo-se dado ao ficou sciente de ter a assembléa geral constituinte 
dito superintendente um official do thesouro para e legi !ativa deste lmperio resoh-ido que o <lia 12 
com elle servir nesta arrecadação, não era neces- de Outubro, por ser o '10 fau tíssimo anniver ario 
saria a creação de um novo escrivão, e que por isso da acclamação do mesmo augusto senhor, seja de
não tinha lugar a pretenção do supplicante: mas clara<lo dia de festa nucional, emquanto se não 
que lhe reconhecia direi to a ser gratificado pelos publica a tabella compelente de taes fes tividades; 
serviços, que prestar, emquanto estes forem neces- e qu e igualmente o seja o dia 7 de etem bro, por 
sarios, para o que conviria officiar-se ao governo ter sido aquelle, em que Sua l\fogestade Imperial 
pela repartição competente; sendo claro que esta tomou a sublimo resolução de proclamar pela pri
gratificação não devia ser dada com prejuizo dos meira vez a independencia do Brazil, no sitio do 
officiaes designados pelo alvará da creação da de- Ypiranga; como tudo V. Ex. me participou no seu 
cima, sem que legalmente se decidisse, o que elles officio de 9 do corrente. O que de ordem do mesmo 
devião conservar, ou perder por causa de volunla- senhor communico a V. Ex. para o fazer presente 
rias ommissões, que tivessem tido na arrecadação na mesma augusta asse mbléa. 
desta colecta. « Deus guarde a V. Ex. Palacio do Hio de Ja-

Ist0 é o que julguei necessario expôr, para eluci- neiro, em 10 de Outubro de 1823. - José Joaqitim -
dar o parecer da com missão da fazenda , afim de que Carneiro de Campos. - Sr. João Severianno Maciel 

da Cos~a. » a assemhléa possa deliberar, como achar justo. 
Requerida a votação por muitos Srs. deputados, « lllm. e Exm. Sr. -Sendo presente a Sua Ma-

propoz o Sr. presidente o parecer á assembléa, di- geslade o Imperador o officio de 9 do corrente, em 
Yidindo-o em dua partes: a l• até ás pala nas que V. Ex . participa ter a as embléa geral con ti
pretenção do supplicm1le, foi apprornda, a 2• foi tuinlo e legi !ativa deste Jmperio re olvido enviar, 
reprovada. no dia 12, á presença do mesmo augusto ~e nhor 

Propoz então se passava a emenda <lo r. França. um~ deputação para lhe exprimir os puros ,: ;mti-
- Venceu-se que não. menlos do seu jubilo, pelo motivo do feliz nn11 iver

sario da sua acclamação; desejando saber o lugar e 
Depois destes rnncimentos ainda se fizerão al- hora, em que determina recebe-la: Sua Mnges tade 

gumas observações; e em consequencia della per- Imperial, não sabendo com certeza a que hora ter
guntou o Sr. presidente se a assem biéa approvava minará a fes tividade, qu e se ha de celebrar em ac
que se remettesse o reqnerimenlo ao governo para ção de graças na capella Imperial, e a que ha de 
praticar com o supplicante na ft.lrma da lei . -De- assistir; me ordena qu e responda a v. Ex. para 0 cidio-se que sim . f azer presente na mesma augusta assembléa, que 

O SR. l\fol'irnsmu : - Requeiro a V. Ex. que terá toda a satisfação de receber no paço da cidade 
s~iba dos Srs. secretarios .se jã v~erão as inf~rrua- tão illuslre deputação, logo que terminar a mencio
çoes que eu propuz em uma rnd1caçao que se pedissem nada festividade. 
ao goYerno sob re certas addições incluidas Jlll · 
conta da <lespeza do thesouro publico; porque, se " Deus guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Ja
vierão, como ainda não forão á commissão, ha falta nei ro, em 10 de Outubro de 1823. - José Joaquim 
na ser:retaria da assombléa; e é preciso dar provi- Carneiro de Campos. -Sr. João Severianno l\1uciel 
dencias. · da Costa. » 

Declararão os Srs. secretarios que ainda se não Finda a leit ura, pedirão-se as minutas dos offi-
tinhão rece6ido. cios expedidos pela sécretaria ela a sembléa, e co-

o Sn. NOGUEIRA •D.\ G.rnA: _A falta não é da nhecendo-se por ellas nascer destes a falta, orde 
secretaria da assembléa, porque as informações nou-se que se expedissem novos com todas a 
ainda não vierão; mas provavelmente vêm amanhã; qe~arações. -
as copias já estavào tiradas, mas eu não achei boa O SR~ MoNTESUl!A requereu que para não sofTrer 
a letra, e mandei que novamente se copiassem por demora a expedição dos dilos officios se approvasse 
ot1Lra melho r. a acta nes ta parle; mas a assembléa não o julgou 

O Sn. PnESIDEl'iTE : - Apezar de ter dado a hora necessario. 
sempre direi que se acabão de receber dous officios O Sn. PnESIDENTE assignou para a ordem do dia : 
do ministro dos negocios do imperio em respos ta 1. 0 A sancção da lei dos governos provin ciaes : 
aos dous, que se lhe expedirão na data de hontem, 2. 0 A 3• discussão do projecto sobre funda cão de 
em coasequ encia d_as resoluçõ!lS da assemhléa, em universidades: 3.0 A l• discussão do projeéto de 
que se declarou o dra 12ae0ulubro, dia de festa na-. lei para serem isentos por dez nnnos de pagarem 
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direitos os productos das fabricas de ferro e de ou
tras. 

Levanlou-se a sessão ás 2 horas e 20 minutos da 
tarde. 

Jlfiguel Calmon dii Pin e Almeida, secretario. 

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLÉA 
PAl1A MANOEL JACINTllO NOGUEIRA DA GUIA 

Illm. e Exm. Sr. - A assembléa geral consti
tuinte e legislativa do lmperio do Brazil, approvando 
o parecer da commissão de fazenda sobre o requc
rimonto de José Baptista da Silva, tenente de mili
cias da província do Pará, que allegando ter fugido 
d'aguella provincia com o capitão Joaquim Antonio 
do Macedo, para não serem prezos pelos luzitanos, 
e terem vintlo ambos pedir soccorros ao governo a 
favor d'aquella província, requer o auxilio de oito
centos mil réis para poder regressar á sua casa 
obrigando-se a paga-los logo que chegue a ella: 
manda participar ao governo que tem resolvido 
autorisa-lo para prestar ao supplicante os soccorros 
que julgar convenientes e necessarios. O que V. Ex. 
levará ao conhecimento de Sua Mageslade Impe
rial. 

« Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em 
10 de Outubro de 1823. - Miguel Calmon du Pin e 
Almeida. » 

Sessão em t t de Outubro de t 823 

PRESIDENCIA DO SR. RIBEIRO DE ANDRADA 

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da 
manhã, fez-se a chamada, e acharão-se presentes 
63, faltando com causa os Srs. Pereira da Cunha, 
Araujo Gondim, Andrada e Silva, Hodrigues Vel
loso, Alencar, Rocha Franco, Carneiro de Campos, 
Corrêa Pacheco, Marianno d'Albuquerque, J\Jacicl 
da Costa D. Nuno e Nogueira da Gama; e sem clla 
os Srs. Velloso Soares, Faria Lobato, Hollanda Ca
valcanti, Barão de anlo Amaro, Montesuma e 
Rodrigues da Costa. 

O Sn. PnESIDENTE declarou aberta a sessão, e 
lida a acta da antecedente foi approvada. 

A esle tempo entrou o Sr. Montesuma e tomou 
assento. 

Á!lJl!!!!Ciou-se que eslava á orla da sala o Sr. 
Felis erlo Caldeira Brant _Por@.§, ~ptlli\.do pela 
província da l3al11a, e sendo introdusido na fórma 

estylo, pr.estou juramento, e omoü- lúgar na 
assembléa. - -

O SR. SECRETARIO C.uMoN leu os seguintes offi
cios dos ministros d' estado dos negocios do Imperio 
e fazenda : 

« lllm . e Exm. Sr.- Constando a Sua .Magestacle 
o Imperador pelos officios do governo provisorio da 
ptovincia de Pernambuco, na data de 18 de Setem
bro proximo passado, o desagradavel acontecimento 
de terem sido no diª 15 emiU1ífõS dos seus cargos 
o presidente e secretario do mesmo governo, e o 
go~nador dns__armas, ficando este preso na forta
leza rio Ilu!m, cm consequencia da indisposição, e 
desconfiança espalhada pela tropa, e grande parte 
do povo- contra os demittidos; e igualmente o que 
teve lugar na província da Parahyba, em que se 
havia projectndo da mesma maneira a demissão de 

alguns membros do respectivo governo: Sua Ma
geslade .Imperial, não podendo ser indífferente aos 
horrorosos males, que resultarão de tão escan·dalo
sos procedimentos, contrarios á liberdade e segu
rança individual, e á tranquilidade publica; e re
conhecendo que uma das principaes causas destas 
desordens é a excessiva liberiJage--º-ª im.Itrensa · in
troduzida n~iB'la~rpvinQ!_a , e da qual se valeÍ!_l QS 

erversos escri tor~LRll.!.íl f~r_em_ erder a força 
mora ao overno, e cori:igrometterem-no destã m'a
'ii'êlra na opmiãô pliDlica; me ordena que- remeUa a 
V. Ex. os mencionados Õflicios, para que, levando-os 
ao conhecimento da augusta assembléa geral, c0n
stituinte e legislativa deste lmperio, possa esta deli
berar como lhe parecer conveniente ao estado actual, 
em que se ach.10 aquellas duas províncias, e que 
exige não só promptas mas extraordinarias provi
dencias, para as quaes não se julga o governo au
torisado. 

« Deus guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Ja
neiro, em 9 de Outubro de 1823. -José Joaquim 
Carneiro de Campos. - Sr. João Severianno .Maci e 
da Costa. » 

Foi remPttido ás comm1ssoes de constituicão e 
justica para informarem, em resumo, dos faêtos a 
que se referia O officio, e interpôrem O seLl pare
cer. 

« lllm. e Exm. Sr. -Tendo o governo prov isorio 
da provincia da Bahia, dirigido á augusta presença 
de Sua Magestade o Imperador o officio de 12 de ? 
Setembro proximo passado, em que expõe a pertur- (:;.tt..<-
bação occasionada por indispqsições entre os sol-
dados do batalhão do Imperador e do batalhão n. 1, 
que derão causa ao desenvolvimento de algumas ) 
desordens pela cidade nos dias 4, 5 e 6 do mesmo r 
mez, commettidas por indivíduos destituídos de 
moral e de verdadeiro patriotismo, e acompanhada~ 
de alguns roubos e outros insultos; e igualmente 
parlici pa _as _providencias, que naquel~e ru<;>_mento se 
JUigarão rnd1spensave1s, para obstar as tnsles con
sequencias, que pódem resultar ,daquellas desordens 
e para manter-se o socogo publico : o mesmo au-
gusto senhor, reconhecendo a necessidade de se 
providenciar com promptas medidas a este respeito, 
me ordena que remetia a V. Ex. para ser presente 
na augusta assembléa geral, constituinte e legisla-
tiva deste Imperio, o mencionado officio, afim de 
que a mesma assembléa, tomando em consideração 
a importancia deste objecto, possa deliberar com 
providencias promptas e extraordinarias, para as 
quaes o governo se não julga autorisado. 

« Deus guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro, 
em 9 de Outubro de 1823. - José Joaqiiiin Carneiro 
de Campos . - Sr. João Severianno l\Iaciel da 
Costa.» 

Deu-se-lhe o mesmo destino que ao ant~cedente: 
« Illm. e Exm. Sr.-De ordem de Sua l\fagestade 

o Imperador remetto á V. Ex. todas as consultas 
resolvidas, que baixarão tanto ao conselho da fa
zenda, como á imperial junta do commercio ácerca 
de estradas, pontes e registros, acompanhadas da 
copia das ordens, que existem no thesouro publico 
relativas á cobranca dos impostos applicados para 
a ~eq;a da..Eslreúa, da conta do seu rendimentc• 
desde 1818 até t1m de Junho do anno corrente , e 
das labell as do que se paga na assaaens dos 
rios das Morles e Grande da província de l\1inas
Gcr<léS: para que sendo tudo presen e a assêmbléa 
gerar Cônstitu inte e legislativa do _lmperio, possa 
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a comm1ssao de fazenda colher a iljustração, de , tal da renda é um absurdo ; porque primeiro se 
que necessita em negocios semelhantes, que lhe devem tirar as despezas da arrecadação, e mesmo 
estão a!fectos, como se par~icipou ao governo em a~ que se costumão fazer na província; sem isto, 
data de 26 de Julho ulLimo . torno a dizer, é um absurdo applicar a oitava parte 

. « Deus guarde a V. Ex. Paço, em 8 de Outubro das rendas publicas para as cousas, que não são de 
de 1823. - 111 anoeL Ja.ciiitho Nogueira da Gama. absoluta necessidade, em tempo em que na maior 
- Sr. João Severianno Maciel da Costa.» parte das províncias, as rendas não chegão para 

Foi rernettido á commissão de fazenda. as despezas; isto apenas seria applicavel ll algumas 
E S F · 1 b das províncias ; mas não na 1haior P.arte, onde as 

nlrou neste tempo 0 r. •ana 0 ato e tomou rendas publicas não chegão para aqu11lo que jã cstã 
assento. determinado. 

O SR. SECRETARIO deu conta da participação de Com isto só iríamos augrnentar o deficit nessas 
molestia do Sr. l\farianno d'Albuquerque.-Ficou a províncias; ora augmentar o deficit das províncias 
assembléa inteirada. é dispõr d'aquillo que não ternos, parece-me que não 

Passou-se á ordem do dia, cuja 1 ª parle era a tem lugar algum. Ouço dizer renda provincial; 
sanccão do projecto de lei sobre governos provin- mas nós não definimos ainda, nem sei o que quer 
ciaes·, com a emenda do Sr. Souza l\1ello proposta dizer renda provincial; toda a renda se chama, e se 
na sessão de 6 do corrente. entende ser nacional, e ó applicada para as despezas 

O SR. PnESIDENTE propoz a dila emenda para ver da nação; renda particular de cada uma das provin
se era apoiada, e com etreito o foi por mais de 30 cias não a temos, não conheço alguma que se possa 
Srs. deputados . chamar da província, assim como ha por exemplo 

O SR. VEnGUEIRO: - A este projecto eu quereria 
que se fiz essem lres emendas: a primeira é que na 
enumeração, que se faz das províncias que devem 
ter maior ordenado entre esLa do Rio de Janf.iro: 
parece-me que hl absurdo em assim se não fazer. 

Uma de duas, ou se suppõe que entra na classe das 
que têm ordenados menores, o que é inadmissirel 

- para uma proviucia como a do Hio de Janeiro; ou 
não se quer que no Rio de Janeiro haja governo 
provincial, o que tambem é absurdo, porque não se 
ha de negar ao Rio de Janeiro o que se concede ãs 
outras. 

Ainda que nesta província e~leja o chefe do poder 
executivo, e que alguma cousa possa fazer por si, 
sem o inlermedio deste conselho, parece muito con
ve~iente nã~ tirar o poder executivo da sua posição, 
e e necessar10 que outros agent.es pequ enos execu
tem as suas ordens. Os Srs. ministros pódem supprir 
as vezes do presidente; mas quem ha de supprir as 
do conselho provincial, para tantos negocios, e tão 
importantes'! 

De certo seria a maior das injustiças, dar ás ou
tras províncias, e não dar ao Rio de Janeiro, quem 
cuide na agricultura, no commercio, etc.; grave in
jul'ia se faria assim a esta província. Porlanlo é 
claro que escapou por inadvertencia o Rio de Ja
neiro entre as províncias, cujos presidentes têm 
maior ordenado. A segunda é sobre a emenda que 
já se propoz aqui, a respeito da independencia dos 
governos das armas ; eu direi que se supprima essa 
independencia; é contradictorio o dizer-se que o 
governador das armas é independente, ficando o seu 
poder em tudo sujeito ao conselho. 

Perten~e-lhe o governo das armas, a disciplina 
das tropas, e nisto só é independente, nem o go
verno civil tem sobre isto que se embaraçar com 
elle; mas em tudo o mais nunca deve ser indepen
dente; a força armada não é poder; executa aquillo 
que se lhe manda: e nessa parte a dout.rina do pro
jecto está muito bem concebida, tirando-se a ex
pressão da independencia, que é de mais, e que 
por meu Yoto se deve supprimir. A terceira é sobre 
a oitava parte do rendimento das províncias, que 
se põe á disposição do governo. 

Eu não comprehendo a idéa desta expressão; não 
sei se esta oitava panle é da renda liquida ou do 
total. (O Sr. Andrada Machado disse - venceu-se 
que é do total-o orador continuou) Sendo do to-

rendas municipaes; seria bom que a houvesse; mas 
não ha. 

Portanto a minha opinião é que se tire nesse ar
tigo a expressão, em que se diz que se põe á dis
posição dos conselhos das províncias a oitava parte 
das rendas. Para estas tres alterações ofTereço a 
seguinte 

« EMENDA 

« 1. 0 Que na enumeração das províncias, cujos 
governos devem ter maior ordenado, se compre
henda a do Ilio de Janeiro. 

« 2. 0 Que se supprima a independencia dos go
vernadores d'armas. 

« 3.0 Que se supprima o pôr 1i disposição dos 
conselhos provinciaes o oitavo da renda da prorin
cia. - Verguciro. » 

O SR. PnESIDENTE propoz separadamente cada 
um dos artigos desta emenda. 

Foi regeilado o 1°; e apoiados o 2° e o 3.0 

O Sn. HENRIQUES DE REzENDE : - Estou pela 
emenda que lembrou o nobre membro nas partes 
que forão apoiadas, e quero Lambem propõr outra. 
Uma redacção pouco exacta pódc induzir alguma du
vida, porque dizendo-se que ao conselho compete 
e.vaminar as contas dos conselhos ... e do pl'esidente, 
póde entrar em duvida se• é o presidente da provín
cia, ou o desses conselhos; e como aqui o decreto 
falia do presidente da província, por isso proponho 
que no artigo se diga que examinará as coutas do 
presidente e dos conselhos; porque antepondo ãs 
contas do presidente ás dos conseU10s, fica-se en
tendendo que se falla do presidente da província. 
Eu mando a minha emenda. 

« Proponho que o artigo 21 § 11 seja concebido 
do modo seguinte: 

« Ao conselho compete examinar as contas do pre
sidente e as dos conselhos, depois de legalisadas e 
approvadas pelo corregedor da comarca. - Henri
ques de Rezende. » - Foi apoiada. 

O SR. ANDl\ADA MACHADO : -Antes de encetar a 
questão desejo aclarar um principio. Quando a as~ 
sembléa admitLio uma discussão extraordinaria, de
pois de app1.1ovado todo um projecto, e antes da 
ultima sancção, foi para evitar algum absurdo, mas· 
é o absurdo tla mesma lei, comparados os seus di
versos artigos, e nunca absurdo por opposição de 
opinião. 
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o projecto foi discutido; todas as razões pró e 
contra os seus diversos artigos forão p-resentes á 
assembléa, nada faltou; e bem ou ma-l resolvido, 
resolve u-se o que se acha, e não tem lugar m'ais 
objecções. Aquillo que sómente nos compete fazer é 
mu~ila-lo quando houver contradicção ou manifesto 
absurdo, comparadas as div ersas partes do mesmo 
projectu, e nunca absurdo de causa estranha. Pas
sarei a considerar as emenda. pela sua ordem. 

Quanto â emenda do Sr. Vergueiro, como a pri
meira parte não foi apoiada, eu mandarei outra 
se melhan t.c ; ha uma lacuna. se nsível, como o Sr. 
Vergueiro notou; é preciso declarar a sorte da ad
ministração na provincia do Rio de Janeiro. Decre
tamos neste projec to uma fórma de administração 
em todas as província s ; declaramos os competentes 
!lrdenados do presidente, e a província do Rio de 
Jan eiro fi cou no tinteiro, parecendo que ella é pri
vada desta administração; portanto ha lacuna, e 
deve preencher- se. 

Se <1caso se quer dar outra administração diITe
rente e extraordinaria ao Rio de Janeiro, por isso 
que- ha aqui tribunaes de administração, cvmo a 
junta do co mmercio e outros, isso mesmo deve de
darar-se. 

O Sr. Vergueiro disse, e disse com muita razão, 
que não implica haver nesta provincia uma autori
ridade administrativa; é um segundo agente, qne 
recebe ordens para executar, e que tem a seu cargo 
prover, e cuidar dos objectos, que nas outras pro
vi ncias lhe e" tão encarregados; não sei porque ha 
de ella ser privada de quem lhe promova o melho
ramento dP. taes objectos. (O Sr. Montesuma inter
rom peu o orador dizendo que es tava fóra da ordem, 
porque fali am da emenda do Sr . Vergueiro, que não 
tinha sido apoiada; e o orador continuou.) Sim 
senhor, estou na ordem; falia porque quero mandar 
outra emenda, e por isso posso expôr a minha opi
niõo como quizer, 

Na minha emenda peço qu e se declare que a 
provincia do Rio de Jan eiro, em todos os ramos ad 
ministrativos fi ca como as mais provincias, ou que 
é uma excepção da regra; porque realmente a la
cuna ó mui sensivel, e é um tal absurdo que apenas 
se crê em uma lei meditada tanto tempo. 

Ernquanto ao 2° artigo vejo em verdade que o fan
tasma da independencia militar assusta as provincias 
e a ser essa a razão porque se quer tirar a palavra 
independente, não poria duvida em conceder que 
se tirasse, redigindo-se de outro modo o artigo : não 
se apresente o papão aos meninos. Mas eu en 
t ro em duvida, se es larâ isto ainda em nossas mãos, 
se eslâ nas nossas attribuições; cu nõo eslou pre
senle na quest.ão que houve, mas t enho minha dtt
vida, porque nisto não ha contradicção, nem ha 
absurdo, não ha nada senão cautela, e prudencia 
muito propria de uma assembléa legisTativa, qu e 
não se deixa arrebatar, nem succumbir. 

Se a as.sembléa assenta que este motivo é suffi
cicnte, como em nada se allera o projecto, pois fica 
tal como estâ, supprima-se que vem a ser o mesmo . 
Quanto ao 3° artigo da emenda do Sr. Vergueiro, 
realmente é impraticavel, e uma injustiça da pri
meira ordem, ir dar o oitavo do total das -rendas da 
província para os fins indicados no projeclo, de·
vendo.,primeiro que tudo pagar-se os serviços e:i;is
tentes; se isto se delerminasse das sobras bem es-. 
tava ; mas da fórma, que falla o artigo, não é assim; 
quer a provincia tenha suficientes rendas para pa
gar as suas despezas,·quer não, o oilavo dessas ren-

das é applicado pafd meUloramentos, p'arã esttadas,' 
fontes, e le.; e ficaráõ os empregados publ icas sem ter 
que comer, se aça$o .as rimdas n.i\o bastarem para 
esta prime!ra des P.eZq ;.e.i;iest.es .lermps ha absurdo, e 
contradicção entre os artigos do projecto. . 

As ohjecções não são novas, farão propostas, e 
apezar disto decretou-'se ... . .. .. ..... . ........ : . 

e porlanto nã'o sei se no estad'o em que se acha o 
projeclo, nos é permittido ementla-lo ; mas se 
nisso se assenta, eu como gosto' mqilo da verdade, ' 
e sou livre de p1'ej uizos, se ha de sa11ir um despro
posito das nossas mãos, emende-se,(apoiado, apoia
do,) e entenda-se que é só depois' de pagas as des 
pezas da província que se appl'ica uma porção para 
os melhoramenfos particulares. Em oulros paiZes, 
em França as rendas propriamente nacionaes, nãG 
são a pplicadas ás despezas particulares dos depar
tam entos; ha outras rendas para. occorrer a estas 
despezas, nós não temos isso, e é preciso das ren
das geraés applicar tima porção para essas d·espe-
zas . . ....... . . . . ...... . · · · · · · · · · .' . · · · · · · · · · · · 

' 
.. (iu·a-~t~· ºá -~~~ria~· a~· s~ : ·il~~-~~<l~: ·c~;~& .é, ii~~~ 
redacçãb, e as idéas são as mesmas, a todo o tem 
po se póde emendar, com tanto que se não altere. 
Tenho pois feito as minhas observações, e vou 
mandar a minha emenda par'a encher o vasio. 

cc Proponho que se declare a sorte da província 
do Hio de Jan eiro.- Anárada Afaclíado. '' 

O SR. PRESIDENTE :-Como a, primeira parte da 
emenda <lo Sr. Verg 11eiro está regeitada, e esta é 
co mprehendida nessa primeira · parte, parece que 
não pó de ser pro posta . 

O SR. A1'DRAD.l l\IACHADO :-0 Sr. Vergu eiro o 
que pede é que a provincia do Rio de Janeiro seja 
declarada província da primeira ordem, e qu e o 
ordenado de seu presidente seja como o de taps 
provincias ; e eu o que quero é que nfl.o haja lacuna 
no proj ecto, e para a não haver se saiba qual é a 
sorte da provincia do Rio de Taneiro, declarando a 
commissão que é extensivo o systema administra
tivo a es ta província, ou que não ha precisão delle 
na província do llio de Janeiro, pois é exceptuada. 
O que peço é sim [Jlesmente ordem, e que não fique 
essa providencia no ar . 

O SR. ALMEID.l ALBUQUERQUE :-Islo é contra o 
regimento; esta emenda não é mais, permitta-se 
me usar desta exp ressão, não é mais do que a ou
tra encapotada; a outra emenda diz que o Rio de · 
Janeiro seja comprehendido nas províncias maiores 
e nesta o Sr. deputado diz que se declare a sorte 
della; portanto é a mesma idéa que se acha na pri
meira, e que jâ foi regeitada. Nós devemos execu
tar a lei ; e para executar a lei é preciso que esta 
emenda tenha a mesma sorte da do Sr. Vsrgueiro . 
Demais tanto faz que a administração do Rio de 
Janeiro se declare, ·como não se declare é o mesmo, 
isto não tem utilidade alguma. 

O SR. FRANÇA: :- Eu entendo que a emenda do 
Sr. Antonio Carlos, · não é o mesmo que a do Sr. 
Vergueiro; esta suppõe qu e o decreto compre
hende a· provincil\, do llio de Janeico, e quer só
mente: que se declare o ordenado; a do Sr . Anto
nio Carlos, quer fazei: ex tensiv9 o decreto á pro
víncia do Rio de Janeiro ,; assento que tem muita 
differença uma da outra; o. que eu creio é que a 
emenda do Sr. Antonio Carlos induz uma questão 
preliminar, se deve ou não emendar-se o decreto, 
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para fazer- se extensivo á provincia do Rio de Ja
neiro . 

Propôz finalmente o Sr. presidente a emenda, 
ou proposta do Sr. Andrada Machado, e foi apoia 
da. 

O Sn. àioNTKSUMA :-(O nobre orador !aliou dos 
effeitos da independencia dos governadores das ar
mas nas provincias; mas o La chigrapho declarou 
que pelo sussurro das galerias, e sahida do povo 
não pudéràõüvir o principio do discurso, e que por 
isso só começára a escrever quando disse o se<>uin
te): Portanto apoio a emenda do Sr. Yergueiro, e 
não a do Sr. Souza ~lello, porque não consegue o 
fim a que se propôz seu autor. Agora vamos á 
emenda do Sr. Andrada Machado sobre querer de
clarar a sorte do H.io de Janeiro. 

Eu estou convencido que todas as capitaes tem 
uma governança propria e especial, não só porcrue 
nella existem os grandes tribunaes e o poder exe
cutivo; mas até por dignidade do chefe da nação ; 
tudo isto envolve a idéa essencial, que na provín
cia capital do imperio não se administrào os seus 
ftmdos pelos mesmos canaes porque se administrào 
os das outras provincias; isto é tão certo e tão 
infallivel, que o illustre autor do projecto persua
dido desla verdade, não contemplou a provinr.ia da 
r.apital, por conhecer que não podia ser adminis
trada como as mais provincias, e por isso não apre
sentou paragrapho nenhum sobre ella. 

Mas diz o Sr . Yergueiro, qu e se devia declarar 
se pertence á provincia da capital o mesmo modo 
de ad1uinistracão, pois que devia considerar-se a 
província do llio de J aneiro como as outras, e até 
comprehcnder-se nas províncias da 1 ª ordem, por 
que podia entrar em duvida se era considerada de 
outra maneira. 

cedo, por isso é que hei de sanccionar este decreto; 
e Lambem como as razões que me citão com as mais 
provincias não ha com esta da.capital, en~ão a fazer
se alguma declaração, por se Julga.r precisa por me
lindre, Olt excesso de clareza, seja a que ;1ponto, 
com o que fica satisfoila a emenda do Sr. Andrada 
Machado, e o additamento 110 Sr. Yergueiro: e 
nada mais me parece que se deva accrescentar. 

Vamos agora á emenda do Sr. Yergueiro no que 
diz respeito á oitava parte das rendas da província, 
em cuja suppressão eu não con v.enho ; mas sim em 
alguma declaração . 

Sr. presidente: Estou convencido que quando a 
assembléa votou, e approvou esta oitava parte, não 
tev e em vista senão dar ao conselho rendimento 
para as despezas que tinha a fazer, suppridas .Pri
meiro as já estabelecidas; outra cousa era antmo
mia e absurdo; nós não podemos dizer absoluta
mente qu e o presidente tire a oitava parte das 
rendas para fazer as de~pezas; porque se os rendi
mentos não chegarem, como póde succeder, para 
as despezas act uaes , como se ha de ainda tirar e~sa 
oitava 'I Daqui o que resultava, não havendo para 
as despezas primarias, era fica r a tropa sem comer, 
e tambem os empregados publir.os, e os obreiros 
que trabalhão. Estas despezas de qu e fali a o pro 
jecto, são despezas que só se faz em quando as ren
das sobrão ; mas devem então fazer-se; o que não 
teria facilmente lugar, admittida a suppressão do 
Sr. Yergueiro . 

Portanto como isto seja materia de muita impor
tancia, que vai talvez suscitar questõe entre o 
governo e ajunta da fazenda, porque é preciso rn
ber essa oitava parte donde é que se tira, se é da 
renda total, ou da renda liquida, ou das sobras, e 
ainda nenhum dos Srs. deputados fez emenda . obre 
isto, nem lembrou esla declaração, eu quizera que 
a assembléa, tomando em consideração o que te
nho lembrado, me désse li cença para apre~n ntar 
uma 0111enda, que julgo que deverá ser apoia :.1; e 
para isso perguntarei qual é melhor, que hajã·1 du
vida entre a junla da fazenda, e o presid ent e do 
governo, e que poi· isso fique sem comer a tropa e 
em pregados publicos; ou que se ponha esta dccla
racào 1 Cuido que todos votarâõ que se declare 
doÍ1de se deve deduzir a oitava parle. A minha 
emenda é concebida nestes termos : 

« EME:"l'DA 

Eu digo inteiramente o contrario; a assembléa 
nunca fallou nist.o, nem os qu~ fizeriio imm ensi
dade de emendas se lemil rarão de tal addi:amento, 
porque n3o podia passar pela cabeça de ninguem 
que a província do Rio de Jan eiro sendo a capital 
do Imperio tivess e a mesma fórma de gon'rnança 
administrativa que tinhão as mais províncias; por 
que a consideração de capital, e a presenca do 
chefe da nação e tribunaes já creados para ée rtas 
administrações a fazem differente das mais provín
cias, para não ser administrada, como é a provin
cia da Bahia, Pernambuco, Ceará, etc., cujos go-
vernos cm regra propoem e se dirigem ao chefe « Proponho que se accrescente ao artigo, que 
da nacão. falia do quantilativo, que o presidente póde dispôr, 

O 1;egimen adminislraLivo da capital é pois difTe- logo depois das palavras oitava parte ns deduzidas 
rente do de todas as outras, assim 1·omo tem difTe- as despezas necessa.rias da provincia.-0 dep utado, 
rença entre si os das cidades, villas, lugares, mu- JJ!ontezuma. »-Foi apoiada por mais do 30 Srs. 
nicipios, etc., tudo faz diife rença nas suas adminis- deputados. 
trações ainda que todas sejão relativas. Porlanto o SR. CARVALHO E J\IELLO: - Sr . presidente: 
não sei qoo haja ncce::sidade de se faz er esla decla- Quando nes te augusto r1icinlo se tratou da ma teria 
ração; mas quando a assem biéa queira que se de- em questão, por occasião de nntar-se co nlradicção 
clare, para qae haja nesta parle melhor clareza, em um artigo de um projecto de lei, jú depois da 
então di ga-se que fica adminislrada como capital 3• discussão, disputou-se larga e porfiosamente, se 
do lmperio · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · • · · . . podia ainda haver alguma outra discussão, apezar 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · de que o regimento só marcava tres . . 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · Diversos forão então os pareceres, e por ultim o 

l slo tudo, senhores , ha de ser marcado pela con- assentou esta assembléa, que a houvesse em dous 
stituição, porque é provisorio o que se decreta, e unicos casos, isto é, quando os artigos se contra
estou persuadido que ha de ter alteracão, nem eu dissessem manifestamente, ou quando apparecesse 
o sanccionaria se visse que o proj ectO da consti- decretado um absurdo conhecido. Razões sobejas 
tuição eslava tão adiantado que em breve entrava- erão e~tas; porque dado que seja j ustissimo, que 
mos na discussão dos governos provinciaes ; mas não haja ma is discussões do que as marcadas no 
como vejo que não é facil que cheguemos lá tão· regimento, até para haver um limite, e não serem 
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interminaveis as questões, todavia nos casos acima 
marcados era sobre injurioso, prejudicialíssimo, 
que um projecto, que continha proposições contra
diclorias ou absurdas, passasse como lei. Nessa 
occasião observei, que não deveria admittir-se a 
menor duvida em conceder a outra discussão em 
semelhantes circumstancias, porque era peior que 
tudo que esta augusla assembléa sanccionasse con
tradicções e absurdos, só pelo capricho de suslenlar 
a regra geral do regimento. 

Debaixo destes pontos de vista, devemos tratar a 
materia sugeita, e ver se as emendas ao projecto 
podem ter lugar. Primelramente a do illustre de
putado o Sr. Antonio Carlos não deve approvar-se, 
porque o artigo tendo já passado por todas as dis
cussões, não é conlrar!icção nem absurdu, que se 
deixasse de fallar desta provincía do Rio de Janeiro 
quando se tratou do regulamento para as outras, e 
tanto se não segue desta decisão mal ou injusliça, 
que pelo contrario ella não devia abranger a ca-
pilal do Imperio. . 

O motivo político, que nos fez deliberar, foi que 
os antigos regimentos têm produzido grandes ma
les ás províncias, e importava remedia-los desde a 
sua origem: era necessario por consequencia esta
belecer um regimento que fosse conforme ás suas 
circumstancias, que regulasse tudo pertencente aos 
mesmos governos. 

O remedio para acautelar semelhantes males, é 
este provisorio, porque ainda não ch·egámos ao 
artigo da constituição, que ha de regular o governo 
das províncias ; quando lá chegarmos, com muita 
meditacão e sisudo exame havemos de estabelecer 
as providencias proprias para a administração e 
governo dellas. 

Nesse lugar, em que se ha de tratar das ma terias 
administrativas, teremos todo o cuidado em que os 
regulamentos sejão os mais uniformes com o sys
tema geral de todo o Imperio, mas muito applica
veis ás circumstancias locaes. 

Esta província do Rio de Janeiro é a capital, 
deve ler diverso modo de administracão: nella re
side o poder executivo a quem pertence o governo: 
nella estüo os tribunacs e as diversas repartições 
de administração e justiça, fazenda e economia 
publica, e portanto ha uma especie de excepção, 
que não póde quadrar ás outras provincias, que 
es tão distantes do lugar onde se acha o chefe do 
poder executivo . Accresce que só na constituição 
se poderá determinar, se nesta provincia mesmo 
deve haver conselho ou governador de província. 
Em França ha só prefeito de policia. 

Esta qu estão ha de ser, ao menos pelo meu voto, 
regeitada : mas de certo é a occasião propria para 
disputai-a, e por ora só tratamos de um governo 
provisorio para remediar males presentes. Penso 
que tenho sufficientemente respondido ãs objecções 
produzidas a este re3peito. Quanto á segunda, em 
que se diz seguir-se gra nde absurdo de determi
nar-se, que o governador das armas é independente 
não posso persuadir-me, que se considere absurdo 
em tal proposição. 

A materia deste artigo foi aqui discutida, e ven
cida em tres discussões : houve diversas opiniões, 
o passou como está, pela maioria dellas. Não ha 
antinomia; bem que em algumas especies se diga 
que é independente, são mais os artigos, pelos 
quaes ficão dependentes do governo civil segundo 
a natureza das mnt.erias ahi decididas, e só se veri
fica antinomia, quando uma lei decide em geral 

contra o sentido de outra; ficando assim em colisão 
manifesta; e pelo que fica dito não se verifica 
assim antinomia na lei que discutimos. 

Tambem não póde considerar-se absurão rigo
roso, que não seja declarado expressamente inde
pendente o governador das armas, porque esta 
autoridade só deve reger a tropa, e não deve jâ
mais haver duas autoridades acephalas em qualquer 
provincia, o que não póde deixar de produzir gran
des males, mórmente nestes tempos, em que a 
tropa, tem ultrapassado os s·eus deYeres. Seria ne
cessario e conveniente marcai-os com muita cau
tela, e pôr verdadeiros limites e raias a estas duas 
autoridades, civil e militar. Quanto ã 3• emenda 
relativa aos rendimentos para se dar a oitava parte 
é mais difficil fazer um regulamento fixo. 

Nós ainda não estabelecemos o modo da noYa 
administração: até agora sabe-se, que cada uma 
provincia administrava e cobrava as suas rendas, 
fazia com ellas as despezas que estavão ordenadas, 
e remettia para o thesouro as sobras, se as havia. 
Quando estabelecermos a administração da fazenda 
nacional, e o systema que houver de adoptar-se em 
geral, então poderá dar-se para as estradas e outras 
obras publicas, o que se julgar passivei e util. 

O que aqui se assentou sobre a oitava parte, foi 
na supposição de que havendo sobras, dellas se 
tiraria; porque era impratica vel que se tirasse do 
total das rendas, q·iando primeiro se devião fazer 
as despezas necessarias, e que estão determinadas 
por leis e ordens . 

Portanto nesta parte deve harnr a declaração 
seg uinte -depois de pagas as despezas ordinarias 
da província. - Verdade é, que uern em todas as 
províncias se poderá isto verificar, porque em muitas 
dellas não ha rendas que cheguem para as despezas, 
mas ao menos se verificará na maior parte dellas. 
Com as modificações expostas, Sr. presidente, cuido 
que cessão as duvidas e dilliculdades, e póde passar 
este cançado projecto, que tanto trabalho e consi
derações nos tem devido. 

O SR. AnoucHE RENDO:->: - Sr. presidente: os 
ili ustres deputados os Srs. Carvalho e l\iello, e 
l\fontesuma, têm desenvolvido a materia ampla e 
sabiamente, e têm dito tudo quanto eu poderia 
dizer, e para que antes tinha pedido a palavra. Re
petir o que elles disserão seria desperdiçar tempo. 
Contentar-me-hei em dizer pouco em resumo. 

Quando esteve este projecto em discussão, Sr. 
presidente, eu mandei á mesa uma emenda que 
ha de constar da acta: nella dizia eu, que o governo 
das armas devia ser sujeito em tudo ao governo 
da provincia, 1Í excepção sómente das mate-· 
rias puramente militares, determinadas no regula
mento, e na execução daquellas ordens que imme
diatamente a elle fossem dirigidas pelo ministerio. 
Esta emenda, posto que apoiada, não •passo u, e 
ficou sentlo a regra, que o governadoi: das armas 
era independente do governo da provincia (chamo 
governo ao presidente, e seu conselho). 

D'aqui resultou que se puzerão e se vencerão 
tantas excepcões daquella regra, que ficarão as ex
cepções con1o regra, e a regra ficou quasi sendo 
nnlla. · 

E' por isso que eu agora acabo de apoiar a 
emenda, que tem oITerecido o Sr. Souza l\1ello, 
parn que as excepções fiquem sendo. regra e ~st~ 
fique sendo excepção; e por ella voto, porque rn nao e 
absurdo, ao menos é um defeito que choca serem 
as excepções mais comprehensivas do que a regra. 
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A maleria vencida fl,ca existindo : não híl mais do independencia dos governadores das armas, Lambem 
que transpàr para evitar o defeito. Quanto a.o Ol\tro me não opponho, particularmente havendo obser
defeito. que se nota de se qeixar a 9\tava parte das vado que isto tanto tem assustado, e o negocio fica 
rendas de cada província á disposição d.o gove~·f\o, sendo sempre o mesmo; uma vez que no projecto 
tambem Pu voto pela emendé,1 de tal defeito, porque se marcão as excepções dessa independencia, res
quando elle passo!), eu vot.ei o contrario. Como triogindo-Je quanto é possível as attribuições dos 
votaria eu que das rendas de cada. u,ma das provin- mesmos governadores. 
cias fosse separada a oita\'a pari.e ás ordens do go- Quanto porém á emenda do Sr. Monlesuma, nada 
verno para obras novas, qliand.o eu sei que na minl\.a ha tão justo, e até em certo modo es tá isto enten
provincia, e em muitas outras, as rei;i<l.as não che- dido; porque de~em ser .Primeiro. attendidas. as 
gão para pagaiµe nto dos emprng<id.o~. crescendo despczas necessarias e rndispensave1s das provrn
por isso annualmente o deficit? A votação que cias, e o com petente pagamento dos empregados 
houve de cer to foi sem todo o conhecimento de publicos, e mais autoridades das mesmas, sem o 
causa . · 1 quo tudo seria desordem. Resumindo pois minhas 

E' portanto preciso remediar çste engano, para idéas, voto pela emenda do r. Andrada illachado 
que essa oitava parte senão verifique senão nas sobras para que se declare, que a lei não póde ter lugar 
quando houverem. Emq_uanto á lacuna que os Srs . ne La provincia; e voto Lambem pela segunda parle 
Andrada Machado, e Verguefro, ~escobrem na lei , da do dito Sr. Vcrgueiro, e pelo accrescentamento 
por se não ter foliado na provmcia do Rio de Ja- proposto pelo Sr. Monlesuma . 
neiro, pretendendo que ou a lei seja exten iva.a est.a o 511 , FiuNGA: - Esta discussão é res tricta ao 
provincia est~belec~ndo-se a ~rdem do prcsid~nte conhecimento de haver ou não haver antinomia, ou 
della, ou se d.e a ra_zao porque nao é. compr~hendida, absurdo na lei que ha de sanccionar-se : nenhum 
de certo , Sr. presidente, me adnmo muito desta dos Srs. deputados pois póde foliar senão desse as
censura. sumpto. Todavia ouvi dizer a um illuslre preopi-

Quando o Brazil era colonia, o Rio de Jan ei ro nantc, que era nocessario declarar a sorte da pro
tinha governador como as mais províncias: logo vincia do Rio de J aneiro, mas pergunto eu, diz isso 
que a córte aqui fez o seu assent.o, o conde de Arcos algum respeito de antinomia, ou absurdo que é a 
deixou de governar, e só fi carão existindo os gover- ma teria de que se trata? Não certamente . Logo 
nadores das demai~ províncias. Aqui es tava o mi- to/latur que tio. 
nislerio, e os lribunaes que se crearão, encarregados Quando o projeclo veio á assem biéa, e nella se 
das differentes administrações . Segujrão-se nas pro- discutio, foi sómente com o intuilo de dar-se aos 
vincias os governos provisorios, presente de nossos outros círculos provinciaes governos adaptados ás 
irmãos luzitanos; com elles começou a desordem suas circumstan cia ; e não se tratou de compre
nas províncias, e elles fizerão lembrar esta lei nova. hender nas disposições da lei a província do Rio de 

Toda esta assembléa sabe e sabia que ia fazer Janeiro. e esta pois deve, ou não deve t r um 
uma lei para os governos das províncias, e não prefeito, a exemplo do que se pratica em ounas 
para o Rio de Janeiro, onde não havia governo pro- nacões, não é questão para agora; em tempo pro
visorio . Logo onde está a lacuna? Ficará viciosa a prfo, e quando se isso propuzer em proj ecto, qu e 
lei, se agora se lhe ingerir esse enxerto; e portanto seja competentemente debatido, se decidirá; e para 
vo(o que nesta parte se não deve tocar na lei. então reservo o fallar n essa these que por agora é 

o SR. LOPES G.nrA: _ ( -ão se entendeu 0 tachi- ab~olutamente estranha do assumpto sobre que 
grapbo Victorino). veisa o nosso debate. . . . . 

O SR. Cosn AGUIAR: - Sr. presidente: pela 
simples leitura deste proj ecto sobre os governos das 
províncias, vê-se claramente que elle não póde reger 
para a do Rio de Jan eiro, que niio é, possível ser 
governada por semelhante fórma de. governo, por. 
estarem aqui as cousas montadas cm outros eixos. 
Con:venho que para o futuro possa isto ter lugar, 
particularmente se a séde do imperio fõt· mudada 
para outra parte; porém jámais agora: e são t.ão 
palpaveis as razões, que seria perder tempo, se pre
tendessemos provar o barulho e confu são que então 
haveria; não podendo por ora ser applicavel para 
as n ossas ci rcumslancias actuaes o que lembrou o 
Sr. Vergul!iro sobre Paris, porque outro é alli o 
systema estabelecido. 

Entretanto como temos adoptado o principio de 
que as leis sejão publicadas sem preambulo, no qual 
por via de regra se ex punha, ao menos até aqui, 
quaes as razões e motivos da publicacão das mesmas 
leis, não me opponho a que se decla.re qual a sorte 
da província do Rio de Janeiro, como p~etende o 
Si:. Antlrada Machado; fazendo-se um artigo sepa
r~do, não só r~elas razões que aqui tem sido expen
d1das,, como 1gu<1lmente pel& attenção e conside
ração que nos deve merecer esta mesma província. 

Quanto ao que pretende o Sr. Verguei ro na se
gunda parte da sua emenda, sobre supp,rimir-se.a 

Por outra parte se disse, que cumpria suppnmir
se a clausula da indepondencia do governo das 
armas. Convenho nisso atlendendo a que no § 28 
da lei se diz que o commandante das armas é in
depend•mte do presidente da província, quando no 
§. 29 se estabelece q te não póde fazer em
prego da força armada contra os inimigos internos 
sem que nisso convenha o presidente; o que im
plica algum tanto do subordinação, que contradiz 
aquella these absoluta; pelo que ficarião mais bem 
conciliados os ditos dous paragraphos, supprimin
do-se na redacção essa clausula da independoncia, 
que póde dar azos a conflictos de jurisdicções en
tre as duas principaes autoridades das províncias. 
Em terceiro lugar têm-se dito, que é absurdo de
cretar-se· a ded ucção de uma quota parte do resíduo 
das rendas de cada pTOvincia, para ser empregada 
em suas bemfeitorias territoriaes ; porque em hy
pothese se não dá esse residuo _em muitas provín
cias. 

ão vejo nisso nem sombra de absurdo : a lei é 
geral para todas as províncias ; se algumas não têm 
resíduo, ahi fica sem appücação pratica a sua dis
posição, porque falta a materia sobre que r ecahe a 
mesma dispqsiçãó. 

O SR. D.uARTE Su,VA : - Sr. ·, presidente 1. levan • 
lo-me para fallar.sobre a emenda .do Sr. Montesum a. 
O art,ig<;>. em questão manda positivamente que a 8ª 
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parte de todo o rendimento das províncias fiqu~ á 
disposição do conselho ; e isto _não consen~e a m
terpretação que se lhe tem querido dar aqui. 

Se uma província tem,de rendimento, por exem
plo, 8 contos de réis, deverá separar-se um para ~~ 
despezas ordenadas pelo consel_ho,_ e se~e ficar~o 
para a~.ordinarias . Ora ha provmc1a CUJO rend~
menlo não basta para estas; e por consequenc1a 
parece absul'do distrahir-se o seu rendimento para 
outxas applicações, deixando de pagar não só á 
tropa, e empregados, como se acaba de dizer, mas 
até aos credores da fazenda publica, faltando-se á 
boa fé dos contractos : isto em verdade m uilo re
pugnará a todo aquelle que ama a justiça.-Voto 
pois pela emenda. 

O SR. FERREIRA FRANÇA, - Eu peço a palavra, 
Sr. presidente, para requerer primeiro que tudo 
que se não passe á sancção do projecto, se~ nova 
redacção. Depois pergunto se acaso póde dizer-se 
absurdo aquillo que se julga injusto. (Apoiado, 
apoiado) . . . . 

Se póde, digo que me parece que o proiecto m
volve alguma cousa de injustiça. Nós acclamámos 
um lmpiirador para nos reger, e com os seus _com
petentes direitos ; mas os povos não declararao de 
maneira alguma, que aquelles direitos que elles 
pudessem conservar se lhes tirassem ; ell.es ~stavão 
na posse de eleger os seus governos provmciaes .. . 

~ 
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r~~~:~e· h~~~~ ·i~J~~úÇ~ ·~~·;e· ih~ Ú~~; ~- ~i~iÇã~ 
destes governos. (A' ordem, á ordem). 

Eu estou fallando da injustiça ou absurdo que me 
parece haver; agora se não querem que eu o aponte, 
então digão que não falle ; mas eu exigirei tambem 
que se observe o direito que tenho de pedir e recla
mar pelo que me parece justo. 

Eu não vi que o governo eleito na minha provín
cia, e de que foi membro o honrado collega o Sr. 
Francisco Carneiro, fizesse os males de que o tem 
accusado, e tambem vejo que é melhor que o filho 
da provincia governe do que o de- fó1a, naquella que 
tem filhos capazes de governar; e eis-aqui porque 
requeiro, pelo direito de petição que tenho, a facul
dade de reclamar a favor da minha província ; por 
consegu!nte fação-me.1. meus sen~ores, o favor de 
me não interromper. l:'ergunto pois se posso con
tinuar? (Póde, póde, disser ão alguns Srs. deputados). 

Eu estava dizendo que havia absurdo na lei, se
gundo o meu modo de pensar; as províncias, por 
exemplo, a da Bahia e a de Pernambuco, por .vei:i
tura não tem filhos capazes de governar a provmcia 
eleitos pelo povo que os póde co~hecer1 e qu~ tel!I 
direito de os eleger? Pergunto nao sena mais ut1l 
que um filho da província a gorernasse, do que 
mandar governal-a por um filho de outra? 

Quem é que póde governar uma casa melhor, o 
filho della, ou o de outra, bem que seja parente? 
Digo que o filho della; pois o parente, apezar do 
vinculo que o liga, não governa tão bem como o 
proprio, que tem mais interesse nella. O mesmo 
digo da província ; deve ser governada pelos seus 
proprios filhos, e não pelos das outras. 

Não digo que seja inteiramente da eleição do povo 
mas que o povo os propon~a para delles escolher o 
governo. (A' ordem) . Quelfa V. Ex. fazer o favor 
de me chamar á ordem.l. quando entender ·qne eu 
saio della ; mas não os :::srs . deputados. 

O Sn. PnESIDENTE: - Seria bom que o Sr. de-

putado se cingisse só á materia da discussão, isto é, 
á parte em que suppõe antinomia ou absurdo. 

o MESMO ORADOR: - Eu logo em principio pro
puz se o que eu julgava injusto podia chamar ab
surdo, e assentou-se que sim; e sobre o que julgo 
injusto é que estou foliando, p°orque o considero 
abs~rdo,. Meus sei:ihores. Eu faço uma comparação 
muito simples, e Já peço perdão a esta assembléa, 
e a este povo que me está escutando, da comparação 
que faço: quem defende melhor a casa o cão manso 
d~lla, ou o valente d_e fóra? Já disse que peço per
dao desta comparaçao . 

O cão que melhor defende a casa, é o criado nella 
q:ue lambe as mãos daquelle que o sustenta, e que 
e como o servo que ama a seu amo que lhe cobre as 
carnes, e o susténta; es te é que é o bom guardador, 
e não o cão valente de fóra, que até morde os filhos 
de casa. 

Assim, senhores, deixemo-nos rle cães de fóra, 
ainda que sejão valentes para nos defender a casa. 

Sejão nomeados o presidente e o governador de 
armas pelo povo, e o governo escolha de entre estes. 
nomeados o que achar mais capaz. 

E' o que tinha a dizer sobre o projecto, que con
tém absurdo, porque contém a maior injustiça. 

O SR. CARNEIRO DA CuNHA :- O nobre deputado 
deve mandar a sua emenda á mesa. 

O SR. FERREIRA FRANÇA :- Isso é um trabalho 
muito grande; mas emfim vou escreve-la. 

O MESMO SR. DEPUTADO mandou á mesa a se-~ 
guinte: 

<< EMENDA 

« Peço que o presidente e o gov.ernador de armas 
sejão propostos pelo povo, tendo-os elegido na fórma 
das mais eleições ; e dos propostos o governo no
meie o que julgar mais apto.-Antonio Ferreira 
Frcinça. »-Não foi admittida por contraria ao ven
cido. 

O SR. PRESIDENTE declarott que tinha dado a hora 
das indicações; mas requerendo alguns Srs. depu
tados a prorogação da discussão, consultou-se a as
sembléa, e decidia que continuasse. 

(Fallárão então os Srs. Carneiro da Cunha, Souza 
~folio e Brant Pontes, mas não se entende11 o tachi
grapho.) 

O SR. PRESIDENTE pergunto u se a assembléa jul
gava sufficientemente discutidas as emendas sobre 
as antinomias e absurdos de que se havia tratado, 
para procederá volação.-Decidio -se que sim. 

Passou então a propôr : . 
1. 0 A emenda do Sr . Vergueiro na parte que diz 

que se supprima a independencia dos governos das ar
mas.- Foi approvada. 

2. 0 Se esta resolução prejudicava a emenda do 
Sr. Souza·Mello.-Venceu-se que sim. 

3.0 Se passava o 3° artigo da dita em~nda do 
Sr. Vergueiro .-Decidio- se que não . 

4. 0 Se passava a emenda do Sr. Montesuma .
Foi approvada salva a redacção . 

5. 0 Se passava a do Sr . Heiiriques de Rezende.
Foi approvada. 

O SR. Dus reqt1ereu a votação nominal para 
a sancção do projecto : e sendo proposta foi appro
vada. 

Sahirão então da sala os Srs. Ferreira França, 
~ilva Lis oã _e Teixeira da Costa, que decfàrarão 

20 
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<que não V9_~ p~ não terem assistido ás dis
cussoes. 

-Procedeu-se logo á dita votação, e ficou sanccio-
nado o projectu por 53 votos contra 8. . 

Votárão contra: Os Srs. Xavier de Carvalho, 
Paula Mello, Fortuna, Dias Cruz G_ouvêa, Fer
Teira Nobre, Carneiro da Cunha, Henriques de Re
zende. 

VoLárão a favor: Os Srs. Andrada Machado, Go
mide, Bastos, Navarro, Ribeiro . Ca~pos, A~to_niu 
Calm Bispo Capellão-Mór, PmheJro de Ol1ve1ra, 

ama, Lopes Gama, Araujo Vianna, Duar~e Silva, 
Ribeiro de Rezende, l\foniz Tavares, . Ferreira Bar
reto t uma, Carneiro, Accioli, Teixeira Vas
con~ellos, Rodrigues de Carvalho, Caldas, Rezende 
Costa, Costa Aguiar, Souza l\1ello, Fernandes P~
nheiro, \\laia, Arouche Rendou, Rocha, Senna Ri
beiro, Furtado Mendonça, Saraiva, Costa C_arvalho, 
Andrade Lima, Teixeira de Gouvêa, C!!!va lfo eTel)o, 
Pedreira, Camara, Ft·anca, Ribeiro de ampa10, 
Cavalcauti de Lacerda, Ôrnellas, Almeida e Albu-: 
querque, Galvão, l\Ii_g11el Calmou, Ferreira de Arau
jo, Vergueiro, rau·o .pma, C_osta Barros, Alv8:res 
da Silva, Oliveira ac1el, Fana Lobato, Sobreira, 
Brant Pontes. 

Concluída a votacão, decidio a assembléa que se 
fizesse nova rédacêão da lei em conformidade das 
emendas approvada·s, e que voltasse á mesa para se 
resolver se eslava conforme ao vencido. 

O SR. PRESIDENTE disse que se havião indicações, 
se podião ofTerecer no qne restava da hora. 
. O SR. CARNEIRO DA Cu.·eA :- Sr. presidente, é 

com muita magoa e dôr do meu coração que eu vejo 
no Correio do Rio de Janeiro um artigo extrahido 
de outro periodico, em que se mostra que para a 
Bahia expedira o ministro da guerra uma portaria 
para se remeLterem para o Rio os prisioneiros eu
rnpeos, que quizerem assentar praça para servirem 
pelo espaço de quatro annos. 

Apenas posso crer, Sr. presidente, que este minis
tro tomasse semelhante medida. 

Eu vejo que por essa portaria se mandão vir ho
mens, que eu não sei como os poderemos vêr no 
nosso seio : homens que tingirão suas mãos no san
gue dos honrados brazileiros l 

Como é que se mandão vir taes homens para ga
rantir a nossa segurança, depois que talarão nossos 
campos, depois que fizerão profissão de todas as 
maldades contra nós, e que forão contra nossa 
causa, e contra a reivindicação dos nossos direitos? 

Será possivel, Sr. presidente, que estes homens 
venhão para o nosso seio, e que nós os possamos 
rnceber? l 

Será possível que vejamos a sangue frio, e com 
-coração t.ranquillo, semelhantes indivíduos que nos 
quizerão sacrificar, e que eu cuido que ainda nos 
persegu~m ? ! 

Havemos admitti-los quando ainda trabalhamos 
para consolidar a nossa independencia? l 

Poderão estes homens algum dia ser nossos 
amigos? 

Julgo que não. Pois para que os queremos? 
Terá a nação 1lrecisão de lançar mão de inimigos 

para defender e sustentar a sua causa? 
Ou o augusto chefe da nação acaso precisará de 

luzitanos para sustentar o throno, que a nação bra
-zileira levantou para nelle o collocar como seu pri
meiro monarcha ? 

Não; não se precisão de semelhantes homens para 
cousa nenhuma. Nunca tal gente poderá ser boa. 

Uma medida desta natureza, Sr. presidente, não 
póde ser senão um erro do ministro da guerra ; é 
contra elle que eu fallo ; e sempre quando eu fallo 
contra o governo, me dirijo só aos ministros; nun
ca contra aquelle que nenhuma responsabilidade 
tem, e que a mesma constituição faz impeccavel. 
(AJJoiado, apo·iado.) 

Respondão pois os ministros pelo que fazem, aliás 
não ha constituição, nem segurança, nem sei como 
poderemos consolidar a nossa obra. 

O negocio é de summa importancia, e merece 
toda a consideração ; nem permiLtamos que se diga 
que nesta assembléa os deputados não têm coragem 
para pedir a responsabilidade de um ministro, que 
procede de semelhante maneira, que pretende me
ter entre nós esses monstros tintos no sangue c\a
quelles que perderão a vida no campo da batalha 
pela defeza da patria ! 

Eu mesmo a peço. Não sei se arrebatado no meu 
discurso \>elo enthusiasmo terei ofTendido a\guem ; 
se assim e, os meus nobres collegas nie perdoem. 

Fallo contra este ministro, porque esta medida 
me parece iniqua, porque é contra a vontade geral 
dos povos, e até contraria ao que se tem decidido a 
respeito destes homens. 

Talvez, Sr. presidente, sejão estas medidas as que 
tenhão levado as províncias ao desgosto e á descon
fi ança . (Apoiado, a,eoiado.) 

Isto não é a opimão de um homem particular, ou 
de dous, tres, ou quatro, que apezar de pouco con
forme á conservacão da harmonia fosse lancada in
discretamente por um escriptor, em um pe.riodico ; 
é uma portaria do ministro da guerra, de uma das 
primeiras autoridades, que deve vigiar pela segu
rança publica. 

Como é isto, Sr. presidente! Ha pouco tempo 
veio remellido a esta augusta assembléa para deli
berar um negocio desta mesma natureza, e qual foi 
a deliberação? Que estes homens regressassem para 
os seus lares, e que a nação brazileira tives e até 
a generosidade de mandar que se apromptassem 
transportes para elles, e que partissem logo. 

Pois, Sr. presidente, eu que votei por isso, e que 
acabando deste lugar vou entrar outra vez na minha 
carreira, poderei ver um homem destes a sangue 
frio? 

De certo que não; e tambem certo estou que estes 
meus sentimentos são os de todo o brazileiro hon
rado, que deseja sustentar a dignidade da sua 
nacão. 

Portant.~_resumindo tud_o quanto tenho dito, peço 
q:ue se ex11ao do governo mformações, sobre os mo
tivos que o arrastarão a tomar semelhante medida · 
e como estou desconfiado que talvez no batalhão d~ 
Imperador já existão alguns destes homens com 
praça, peço tambem que quando aqui chegarem não 
desembarquem, e que igualmente com os outro 
sejão remettidos para Portugal. 

Mando á mesa a minha indicação, e igualmente 
o periodico para ser lido, pois póde ser que alguns 
dos Srs. deputados o não tenhão visto. 

« INDICA ÇÃO 
« Proponho que se peção esclarecimentos ãcerca 

da portaria de 2 de Agosto do ministro da guerra 
remettida á junta da provincia da Bahia, que mand~ · 
remetter para o Rio de Janeiro os prisioneiros de 
g.uerra; e que se ti verem sentado praça alguns luzi-
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tanos dos mesmos no batalhão do Imperador, estes no .Diario do Governo n. 52, em que se nos ameaça 
não ..desembarquem,_ e que sejão 1Eandados para com uma contrare!Qlução como a de Portugal, e de 
Portugal. sermos aqui leva os a ferro e fogo. 

« aço da assembléa, 11 de Outubro de 1823.- No meio de tudo isto, no meio de tanta descon-
Carneiro da Cunha. » fi_~nça, quando _atnda Portuga nãq _1erri r~íii!Ji,Qiãdo \ 

O Sn. MoNTESU~IA :-Sr. presidente, eu ouvi dar â~ suas pretençoes s~~re o Brazil, o I:Qetter no exer- \ 
a hora, e na fórma do regimento estã a indicação ctto os soldados pns10nei~os, guL qy.ererá dizer? ) 
adiada; mas como tenho visto a assembléa prorogar • orno podem.Q.s serjle~!!diQ..os po_raquell9s,qye aca-
a sessão por outras cousas em iguaes circumstan- bao de combater contra nós ? 
cias, e não sei se de tanta monta, peço que tambem 'Nao- creio que Süã Màgestade tenha . arte nessa 
so prorogue agora. portaria:O minis(fo-é que promove semelliãilte me-

A rovincia da Bahia, assim como ha de vê.r com dida. 
muito esagra o q u ·nos seus corpõs entrem solda- Portanto, eu voto pela indicação do Sr. Carneiro 
dilS!Uzitanos, assim ha de ter mui.ta satisfação sa- da Cunha, e como, bem que seja um papel official 
benilo que a assemhléa tomou em consideração a o transcripto nesse pedodico, não é a mesma por
indicação do Sr. Cunha. taria do ministro, é justa a addição do Sr. Anarada 
- O Sn . ANDl\ADA MACHADO :-A prorogação pare- Macha~o, para qu.e 0 governo nos remetta apropria 
ce que deve ter lugar·, J.á hoi· e mesmo se praticou portaria, para â vista se conheier a culpa do minis-

tro, e depois vêr o que devemos deliberar. 
por cousa de menos entid~.de. E' por taes procedimll_ntos que os pov_g§_ vivem 

O Sn. CAnNEmo DA CuNHA :-Eu. fallo não como desco1ifiados; e ·quando tanto se tem fallado em pla
deputado de uma província, mas como deputado do nos de_ünião até em papeis -publicos, quandQ 11os 
Brazil inteiro; e todas as vezes que eu vir que é pre- ameaçao c9m uma contrarevolução, como a e Por
ciso dizer alguma cousa a bem delle, hei de faze-lo, tugâl, convidar soldados luzitanos a 1iêãr6ntrJUlÓS, 
seja o resultado qual fôr. (Geralmente apoiado.) certamente quer dizer alguma cousa. 

O Sn. PnESIDENTE propoz á assembléa se proro- . O L-,MONTESUAIA: - Sr:-Tresidente, eslll..mi -
gava a sessão ; e decidio-se que sim. msti;o da guerra tem-me merecido bastante attenção, 

B.equereu então a urgencia da indicação o seu não é esta a 1ª vez que tenho a satisfacão de fallar 
illustre autor; e sendo apoiada e vencida, fez-se a ª seu respeito, e fazer as minhas fracas e humildes 
segunda leitura, e entrou em discussão. observ~ções acerca do seu proceder. Já uma vez 

mostrei que elle retendia lancar o nosso exercito 
O Sn. ANDRADA MA CHADO: - Eu quizera ainda com. o.fficiaes ue acaba vão de" dêframâ[Osãngue 

accrescenlar que se pedisse a cópia authentica dessa braz1lelro, a assem ea ornou em consideracão a } 
portaria, para nos certificarmos,que no mesmo tem- minlia indicação, pedirão-se informações_ aô go
po que vinha este negocio á a.ssembléa, para nós o vemo, este jâ as mandou ; mas ainda estamos para 
decidirmos, o ministro da guerra tinha a ousadia de ver a decisão final. Observei mais que esta.m.inis.tro 
tomar semelhãiitP. medida, como para zombar dos era inimigo da causa do Brazil, porque prá.ticava 
representantes da nacão. ma versacões contra a fazenda publica, mostrei que 

Peço pois qüe' niÍo só venha a informação, mas dava 481{ mensaes a um coronel de engenharia, 

( 
tambem a portaria, e que o ministro diga quaes fo- quando a lei lh'os negava, mostrei isto, e a assem
rão os motivos que teve para assim obrar. biéa mandou para a commissão, a commissão até 

1 E' preciso que nos e!!Jfill~O~ com esLe mini~tro agora ainda não respondeu, e entretanto este offi
corrom[lido, e o mais corromp1ap - que tenho Visto eia! está comendo 48$ que a lei lhe não dâ. 
ateagora (Apoiado, apoiado.) - Mostrei mais qu~ava SOS a Lahatu.t, na pessoa 

Eu mando o seguinte additamento : de sua mulher, quando Labatut, logo que deixou 
« Que se peça cópia authentica da portaria d~ de. s-er chefe da ~x~ediçao e<fue ~ôrii ~ncarregado, 

que trata a indic;ição .-Andrada A/achado. »-Foi deixou- de ter direito a _essa gratificacao; a minha 
apoiado. intltcação teve a desgraça de ser prôposta quasi á 

hora, e ficou adiada. Tenho mais a observar que 
O Sn . HENRIQUES DE REZENDE :-Ha pouco ouvi este ministro abusa do nome do seu monarcha; e 

queixar-se o minis~ro !1º seu officio que as desor.deas para exemplo tenho guardado no meu bolco entre 
que vão pelas provrncias do norte nascem da hber- outros papelinhos uma portaria deste ministro re
dada da imprensa: nunca essa liberdade se acabe !ativa a um mestre do arsenal, que pedia a sua re
entre nós ! forma, sobre a qual devendo-se mandar informar 

De cer to, se não fosse a liberdade de imprensa, competentemente a junta, expedio o ministro por
nunca nós tenamos noticia dessa portaria ; e é de taria, e resolveu por si só o negocio, como se fosse 
reparar, que sendo o Dia1·io do Governo tão exacto Imperador. 
em publicar outras portarias, deixasse essa n~ tin- Eu tenho guardado todos estes e outros papeis 
teiro. Ora agora pergunto, quem é anarch1sta? para informações, e para pedir a !illU tempo, 
quem com portarias desta natur_eza vai chocar a â frente da nação a demissão deste ministro. 

\ 

opinião geral, e provocar o resentimento dos povos, (Apoiado). Cumpro mostrar que não somos mudos 
obrigando-os a emparelhar, e tratar como «!Jrdiaes espectadores de malversacões, eu tenho documen
amigos hoje aquelles que _b,on.tem nos ,combaterão, e tos para apparecerem a ·respeito destes e d' outros 
derramãrào o sangue bra,z1le1ro ; ou e quem clama negocios da fazenda, e é necessario que fallemos 
contra - semelhantes procedímentos do ministerio? com clareza, que cortemos pela raiz esta sepa de 

Não é preciso que ningnem mande incendiar as males, para evitar que não volte o antigo systema 
províncias; essa portaria falla por si mesmo; é ella, não consintamos que o carunxo continue a roer tudo. 
Sr. presidente, e outros papeis que aqui se publi- Eu pretendia fallar nestes objeclos, e para occasião 
cào, quem tem posto as províncias em sobresalto, e propria me reservava; mas o Sr. Cunha prevenio 
desordem : lêa-se uma correspondencia, que vem as minhas idéas com a sua indicação, e agora re· 
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queiro a assembléa qqe se officie ao governo para 
elle responder com p. maior urgencia, satisfazendo 
tambem á lembrança do nobre membro o Sr. An
drada Machado, a quem muito respeito. 

o SR. CARVALHO E l\IELLO: - sr: presidente, cos
tuma,do sempre a não julgar sem ouvir as partes e 
sem ter provas decisivas da accusação, não posso 
louvar que se estabeleção já penas sem ellas, e sem 
se ouvir o arguido; costumado, torno a dizer, a não 
julgar prematura e precipitadamente, e sem as com
petentes provas, digo que muito impropriamente, 
ou. antes com muita injustiça, se crimina o ministro, 
e já se pretende condemna-lo, quando aindp. não 
foi ouvido, quando os factos não estão ainda pro
vados, e quando nem a arguição é regular e legal. 
Se é principio geral para com todos os cidadãos, 
que ninguem deve ser injuriado, nem punido sem 
ser ouvido e convencido, muito mais o deve ser 
para um homem revestido do importante emprego 
qut1 serve. 

Nós não temos direito de injuriar a ninguem, e 
menos a um empregado de tão grande graduação. 
Assim olfendemos a justiça, ferindo vivamente um 
principio geral d'ella, e os direitos individuaes do 
cidadão tão altamente aqui proclamados, e avilta
mos na sua pessoa, não só o emprego, a autoridade 
e i·epresentação do poder executivo, e pelo menos 
enervamos, se não destruímos, a força que lhe é 
essencialmente inherente. 

E' muito justo que esta assembléa peca os escla
rocimentos necessarios dos factos arguido

0

s, mas para 
que os pede 'l Pede-os para conhecer melhor a sua 
natureza e a sua existencia, e para saber os motivos 
porque se praticarão, e deliberar então com inteiro 
conhecimento, e á vista de provas e audiencia de 
parte. Eu não posso aventurar-me a negar a accu
sação ; não pugno, porque pretendo defender em 
geral o ministerio, mas quero as provas, para que á 
vista dellas delibere a assembléa, e tome uma re
solução legal, e não arbitraria. Toda a condemna
ç~o, em que o ar~uid~ não é ouvido, não é legal, 
n_ao é fundada em JUStiça, portanto repito o que já 
disse, que não convém injuriar ninguem, nem con
demnar, sem audiencia e sem provas, e que é contra 
~ ~ar.moni~ dos ~oderes aITrontar o legislativo com 
rn1urias amda nao provadas ao executivo, em me
noscabo da autoridade e representação necessaria 
ao bom andamento e prosperidade do governo. 
. E' porta~to a primeira par.te da indicação muito 
Justa : peçao-se os esclarecimentos, e como diz o 
Sr. Andrada Machado peça-se que venha a porta
r~a.... (Foi in~erro!Dpido po~ um deputado, que 
disse - a portaria nao póde VIr porque foi para a 
Bahia.- O orador continuou.), quando fallo de por
taria entende-se de uma copia authentica della, que 
ha. de constar ~o livro dos registros. Todos estes pa
peis deveráõ ir a uma commissão, sobre cujo pa
recer deliberará a assem biéa o que fõr justo. Nem 
posso ouviti fallar em demissões por ser juizo ante
cipado, e por não pertencer a esta assembléa, sendo 
só attribuição do poder executivo, o nomear e de
.mittir os ministros. 

O SR. FRANÇA : - A portaria em questão contém 
duas partes, a 1 ª trata do expediente de se mandar 
v~r a tropa para o Rio ~~ Janeiro, o qual expe
diente sendo uma attribwcao do poder executivo 
Dj!,da offerece sobre quedevainosdeliberar, a 2• parte 
versa sobre a admissão de soldados, nossos pri
sioneiros, ao se;rviço dos nossos regimentos como 

braços nacionaes, o que na verdade necessita de 
esclarecimento, poi~que não vejo lei, nem razão plau
sivel, que autorise tal conducta do ministerio em 
tempos de crise tal, como é aquella em que nos 
achamos a respeito de Portugal. Nesta parte pois 
sómente voto q,ue se peção as devidas explicações. 

Julgou-se a materia discutida, e o Sr. presidente 
propôz: 

1. 0 Se a assembléa approvava a l • parte da in
dicação do Sr. Carneiro da Cunha, isto Á, até ás 
palavras - prisioneiros de guerra.- Foi approvada. 

2. 0 Se approvava o additamento do Sr. Andrada 
!\Inchado.- Foi approvado. . 

3.0 Se approvava a 2• parte da indicação.- Foi 
regeitada. 

O SR. PRESIDENTE assignou para a ordem do dia: 
1. º O projecto. de lei S?bre a isenção de direi tos 
para as fa~ncas metahcas do Imperio: 2. 0 O pro
Jecto de lei sobre a concessão de soldos ás viuvas e 
filhas dos officiaes e soldados do exercito da Bahia 
mortos em acção. 

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde.
Miguel Calmon du Pin e Almeidci, secretario. 

RESOLUÇÕES DA ASSEl\IBLÉA 

PARA JOSÉ JOAQUIM CA RNEIRO DE CAMPOS 

111~. e ~xm. Sr.-A.assembléa geral constituinte 
e leg1slativa do Impeno do Brazil manda participar 
ao governo que, quando resolveu dirigir á presença 
d~ Sua Magestade o Imperador uma deputação no 
dia 12 do corrente, e declarar o mesmo dia de festa 
nacional, como se communicou a V. Ex. em offi
cios _de 9 ~este mez, não só !oi determinada IJela 
consideraçao de ser o da feliz acclamação d e Sua 
l\lages~ade, e gra~diosa elevação do Brazil a ca
lh.eg:ona de Impeno, mas lambem pelo faustissimo 
motivo de ser o do anniversario natalício do mesmo 
augusto senhor. O que V. Ex. levará ao conheci
mento de Sua Magostade Imperial. Deus guarde 
a V. Ex, 

Paço da assembléa, em 11 de Outubro de 1823. 
- ilf1·guel Calm.on du Pin e Almeida. 

PARA MANOEL JACINTHO NOGUEIRA DA GA.IIA 

~llm. e ~xm.- Sr. -A assembléa geral consti
t~mte e legislativa do Imperio do Brazil manda par
ticipar ao governo que, desejando que cheguem 
quanto antes_á n_oticia dos povos os resultados dos seus } 
tr~b~lhos prmc1 paimente sobre o projecto de consti
tmçao, cumpr~ que o.mesmo governo ordenoá junta 
da typographia nacional que faça imprimir sem 
dem_?ra, e em volume separado, as · netas das 
sessoes da mesma assembléa desde 15 de Setembro 
em que principiou a discussão do referido projecto. 
O que V. Ex. levará ao conhecimento de Sua l\la
gestade Imperial. Deus guarde a V. Ex. 
~aço da assembléa, em 11 de Outubro de 1823.

Miguel Calmon du Pin e Almeida. 

PARA O MESMO 

lll~. e J):xm. Sr.-A assembléa ~era! constituinte 
e legislativa do Imperio do Brazil, sendo-lhe pre
sente o parecer da commissão de fazenda sobre a 
rep~esentaçã? d~ camara da villa da Atalaia, que 
pedlo a extrncçao da decima dos predios, e dos 
im~ostos sobre a carne verde, e lojas do seu termo, 
assim como a confirmação do contracto de aguar-
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dente, que creára para a obra de uma cadêa : 
manda participar ao governo que para o acerto de 
suas deliberações precisa que lhe sejão transmi_tti
das informações sobre quaesquer ordens explica
tivas que se tenhão expedido relativas a lei dos im
postos para fundos do banco, e a que impoz tri
bulos nos predios urbanos. O que V. Ex. levará ao 
conhecimento de Sua Magestade Imperial. Deus 
guarde a V. Ex. 

Paço da assembléa, em 11 de Outubro de l823.
M1:gnel Calmon d~ Pin e Almeida. 

PARA O llES!UO 

Illm. e Exm Sr.- Na conformidade do que re
solveu a assembléa geral constituinte e legislativa 
do Imperio do Brazil remetto a V. Ex. os quatorze 
documentos que acompanhárão a exposição do es
tado da fazenda publica, para que V. Ex, possa or
denar que se tire uma copia de cada um delles por 
omciaes do tbesouro publico, e se remettão a esta 
assembléa as ditas copias com os orlginaes, para se 
proceder á impressão dos referidos documentos. 
Deus guarde a V. Ex. 

Paço da asscmbléa, em 11 de Outubro de 1823.
.Miguel~on du Pin e Almeida. 

Sessão em t3 de Outubro de t8ii3 

PRESIDENCIA DO SR. RJBEIRO DE ANDRADA 

Reunidos os Sr. deputados pelas 10 horas da ma
nhã, fez-se a chamada e acharão-se presentes 68, 
faltando com causa o~ Srs. R?drigues Vell~so, P~
reira da Cunha, ArauJo Gond1m; Duarte Silva, Ri
beiro de Rezende, Andrada e Silva, Alencar, Arou
che Rendon, Marianno d'Albuquerque, ogueira 
da Gama; e sem ella os Srs. Costa Aguiar, Silveira 
Mendonça, Camara e Faria Lobato. 

O n. PRESIDENTE declarou aberta a sessão e lida 
a acta da antecedente, foi approvada com uma pe
quena emenda. 

O SR. FERREIRA DE ARAUJO: - Havendo tido 
hontem a especial honra de ser o interprete dos 
sentimentos desta augusta assembléa, como orador 
da illustre deputação, que foi comprimentar á Sua 
Magestade o Imperador, tenho a satisfação de par
ticipar, que havendo a mesma ~putação sahido 
deste salão perto de uma hora da tarde, acompa
nhada por um esquadrão de cavallaria1 foi recebida 
na porta do paço pelos officiaes da casa imperiªI, 
com todas as honras praticadas em semelhantes oc
casiões e sendo admittida á sala do throno1 depois 
das competentes c.ortezias, eu tive a satistação de 
recitar á Sua Magestade Imperial o discurso que 
rêmetto á mesa ; findo o qual, o mesmo soberano 
senhor respondeu benignamente e mandou pelo 
Exm. conde de Palma, seu mordomo-mór, entr11-
gar-me a respost~ por escripto, q!-le igualmente en
vio á mesa; depois do que nos retirámos á oste paço 
com o mesmo acompanhamento com que haviamos 
ahido. 

O SR. SECRETARIO MACIEL DA COSTA leu o dis
curso que á Sua fagestade Imperial dirigira o 
Sr. Ferreira de Araujo, como orador da deputação : 

" Senhor.-Os gloriosos fastos da heroica nação 
brazileira transmittiráõ com reverente applauso ás 
idades futuras a solem nidade deste grande dia l 

« Depois gue nas margens do Ypiranga trovejára 
o braao da mdependencia e ao seu poderoso écho 

e~al~rãp _os p~sados ferros ,c!.a._es~avid~_g c..Q!onial, 1 
os direitos do homem, ate então sopeados, mas 
nunca destruidos, vingãrão sobre aquelle afortu
nado terreno, que a natureza tão prodigamente mi
moseára . Era tempo de substituir aos singelos or
natos, que á innocencia emprestavão as variadas 
aves, os artefactos preciosos, a que suas ricas mon
tanhas offerecião invejadas materias. O argumento 
da sua forca devia ser lambem a garantia da sua 
duração. Desta arte_ se erguia: um _!!iJVO imperio, 
fundado sobre ?S llrmes alicerces da justiça, na 
malfadada Amenca, que tres seculos antes vira com 
horror affogar-se um antigo imperio no sangue de 
seus pacíficos cidadãos, sacrificados á mais nefanda 
ambicão, mascarada em fanatismo. 

« Vm príncipe descendente de muitos monarchas 
de uma dynastia respeitada pelos seculos, havi~ 
destramente meneado as redeas do governo, fran
queando-nos os doces fructos da bem entendida li
be_rdade, ainda antes que esta lancasse profundas 
ra1zes 

« Centro de união e de força, sua augusta pre
sença afugentára para longe do Brazil as sanguino
lentas scenas, que enlutarão as outras partes da 
America Meridional, e com a velocidade do raio 
dissipára as negras nuvéns da discordia e da intri
ga. Os bravos brazileiros reconhecerão neste joven 
heróe, apontado aquelle nume, que os fados lhes 
prometterão, e não sem difficuldade contiverão nos 
seus corações agradecidos a torrente da s ua grati
dão aguardando impacientes o afortunado dia 12 
de u uorõ. Então, no meio do mãis puro enlhu
siasmo, entre inexplicaveis demonstracões do mais 
exaltado jubilo, V. M. I., foi elevado ·ao augusto 
soyo, que suas virtudes merec1ão, não empunhando 
o erreo sceptro do barbaro despotismo, só valido 
dos Tiberios e dos Neros, mas imitando os Marcos 
Aurelios e Antoninos, tendo por pharol as luzes do 
seculo e por alvo a prosperidade do grande povo 
de que se constituía pai, e de que já era perpetu~ 
defensor. 

cc Umª constituição liberal, já aununciada no sa
lutar aecreto de 3 de Junho, e que fixava as atten
coes das províncias para a escolha de seus dignos 
deputados, formou o mais precioso ornato da im
perial corôa, e em laço indissolurel se unirão a 
grandeza do monarcha e a segurança do imperio no 
sabio titulo de imperador consti tucional. Ah! se
nhor 1 E que 'brilhantes- idéas opprimem minha 
acanhada imaginação 1 Os relevantes servicos, que 
V. l\'I. 1. presto u á causa do Brazil, as incessantes 
fadigas para firmar a sua independencia, viagens 
r~pidas e opportunas, a qualquer parte, onde a hy
dra da anarchia alçam o altivo collo, a vigilante 
actividade, com que acodio a repeliir os inimigos 
externos deste imperio, o qual como Here:ules, teve 
a sorte de arrogar, ainda no berço, as venenosas 
serpentes, que contra elle arremessára a inveja de 
uma iníqua madrasta: tudo me mostra em V. M. I. 
verificado o que de Trajano disse o seu panegyrista: 
- rão foi a propria cobiça, mas a utilidade alheia 
quem o elevou ao sublime Lhrono. 

« Se a um dia tão brilhante, que faz a magestosa 
éra da soberania brazilica, pudesse accrescer mais 
alg:ll.!11ª glori~~ seria sómen le por ser o pr~spero na
taltc10 de V. M.. I.; e a fortuna offereceu amda mais 
este motivo á nossa exultação . Sim, senhor, se em 
todas as nações se applaude com as mais festivas 
demonstrações o nascimento do imperante, que 
muitas vezes encerra neste titulo os unicos direitos 
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ao respeito publico, como a gener~sa nação brazi
leira poderia ser mesquinha em tnbutar solemnes 
honras a este dia, quando se vê tão empep.hada 
para com V. M. 1. e quand~ espera das _suas su~li
mes qualidades o pi:oseguunento ~e tao heroicas 
acções, que v.ença mais com a &loria do seu nome 
do que outro imperador al~an_çana com .as armas. 

<< Quando a nação tem tao 1ustos motivos de con
gratular-se, não podião os seus .representantes ser 
mudos espectadores da sua alegria. Portanto a as
-sembléa geral constituinte e legislativa julgou do 
·seu dever dar a mais solemne demonstração do 

··seu regosijo, declarando de festa nacional tão plau-
sivel dia, e ao mesmo tempo fazendo chegar ao 
throno excelso de V. l\L I. a sincera enunciação do 
:Seu jubilo, e os fervorosos desejos de que repetin
do-se por dilatados annos esta solemnidade, ella re
corde sempre aos felizes brazileiros a venturosa 
épocha da sua grandeza e os sagrados dir~itos , qlle 
V. l\L I. tem adquirido ao sell amor e gratidão. 

« A este fim se dirige es ta illustre deputação, a 
·qual confiou da minha phra?e humilde a sing~la e~
pressão dos generosos sentimentos, de que e am
mada, segura de que a benignidade que á V. M. ~· 
tanto distingue, supprirá os defeitos do meu des~h
nhado discurso. Digne-se pois V. M. I. de aceitar 
os puros votos da assembléa geral constituinte e 
legislativa, que a nada anhela mais anciosamen_te 
-do que de mãos dadas com o augusto chefe da naçao 
fazer a gloria e a prosperidade do Rrazil,unico obje
·cto das suas fadigas e dos seus drsnilos .-Jlfanoel 
Ferreira de A1·aujo Guimarães.» 

« RESPOSTA DE SUA l\L\GESTADE 
« Recebo com mui especial agrado as felicitações 

que a assembléa geral constituinte e legislativa, por 
meio desta illustre deputação me faz, emorando 

r 
o n~eu natalício, minha acclamaçªo e a elevação do 
fü:'âzil a im erio . Esta ultima parte, posto que con
sequencia da segunda, comtudo não póde deixar de 
ser festejada em separado por todo o bom brazileiro 
amante da bem entendida liberdade. 

« Paço, 12 de Outubro de 1823.-IMPERADOR CoN
STITUClONAL E DEFENSOR PERPETUO DO BRAZIL.»
Declarou-se recebida com muito especial agrado. 

O mesmo Sr. secretario deu conta de uma partici
pação de molestia do Sr. Duarte Silva.-Ficou a as
sembléa inteirada. 

Deu Lambem conta das felicitacões das camaras 
da cidade das Alagõas e villa de ·s. Salvador dos 
Campos Jos Goytucazes.-Forão recebidas com par
ticular agrado. 

Disse mais que tinha recebido um requerimento 
de Alexandre Gilfillan & C. ª, negociantes inglezes, 
que pediãq,que fossem admittidas a despacho na al
fandega diversas fazendas.-Foi remeltido á com
missão de fazenda. 

Leu tambem o seguinte officio do ministro d'es
tado dos negocios da fazenda: 

« lllm. e Exm. Sr.-De ordem de Sua Magestade 
o Imperador remetto á V. Ex. para ser presente á 
assembléa geral constituinte e legislativa do impe
rio, a copia authentica das ordens em que se fun
dão os pagamentos designados no officio que em 25 
de Setembro proximo passado, de ordem da mesma 
assembléa, V. Ex. dirigira ao governo por esta re
particão; e como taes ordens de pagamento tenhão 
emanado da secretaria de estado dos negocios do 
imperio, só por ella se podem dar os esclarecimen-

tos de que precisa a assembléa e que no thesouro 
publico não constão para os goder fornecer. 

« Deus guarde á V. Ex.-1 aço, 9 de Outubro de 
1823. - llJanoel Jacintho Nogueira da Gama.
Sr. João Severianno Maciel da Costa.» 

O 11rns1110 SR. SECRETARIO:-Neste officio de 25 de 
Setembro, de que folia o ministro da fazenda, pe
dirão-se informações sobre certas parcellas do ba
lanço do thesouro apontadas em uma indicação do 
Sr. Montesuma. 

O Sn. ANDRADA MACHADO :-Póde ir á commis
sào de fazenda e depois mandar-se pedir ao minis
tro do imperio o que falta. Eu não sei como se não 
se acha no thesouro a noticia dos motivos por que 
se pagão taes parcellas 1 

O SR. CARNErno DE Crnros :-0 ministro diz que 
não póde dar, porque os não acha, os motivos de se 
mandar fazer aquelles pagamentos; a ordem lá está, 
mas faltão as razões que fizerão expedil-a, porque 
essas hão de achar-se na repartição do imperio. 
Isto foi feito pelo meu antecessor. 

O SR. ÁNDRADA MACHADO :- Pois venbão essas 
ordens e essas razões . 

O SR. MoNTESUMA:-Parece-me muiLo novo não 
mandar o ministro da fazenda pedir logo ao do im-
perio essas razões. · 

O SR. CAllNEll\O DE CAMPOS :-Cada um respon
de segundo o que se lhe pergunta. 

O S11. PRESIDENTE propôz se deveria officiar-se 
para virem pela repartição do imperio 011 precisos 
esclarecimentos.-Venceu-se que sim. 

Leu-se finalmente um officio do presidente do go
verno provisorio da província de Pernambuco par
ticipando a sua depo~i ção pela força armad1!i_ com
binada com alguns moradores da capital.-1roi re
mettido ás commissões de constituição e legislação. 

Passou-se á ordem do dia e entrou cm l • discus
são o projecto sobre à isenção de direitos para 
os productos das fabricas de ferro. (Vej. a ~essão de 
5 de Setembro. ) 

O Sn. CARVALHO E MELLO: - Quando, Sr. pre
sidente, a commissão apresentou o parecer, que 
era concebido nesta mesma fórma, em que se acha 
o actual projeclo de lei , eu disse quanto me pa
receu conveniente para que esta mataria fosse ob
jecto de lei: agora acho-o mui coherente com 0 
que então se disse, e com todas as regrt1s econo
mico-politicas a favor do augmento e progresso das 
fabricas. · 

Para promover este genero de industria foi 
sempre conhecido entre os sabedores deste 'ramo 
das sciencias, que se facultasse a isenção de di
reitos aos generos produsidos em alguma nova 
manufactura; e tem este principio sido geralmente 
adoptado pelas nações industriosas e rnanufacturei
ras. Entre nós temos já tido providencias analogas 
e por muil~~ vez.es . Promulgada~ em Portu~al, as 
quaes tendiao prmc1palmente á isenção de direitos 
para que livres os productos desta despeza mais: 
podassem concorrer no m!::rcado com os generos de 
industria estrangeira. 

No reinado d' El-Rei D. José, foi quando come- • 
çou-se a cuidar em estabelecimentos de industria 
até ahi desconhecidos ou abandonados. Aqui mesmo 
depois de levantada pelo alvará de 5 de Abril de 
1808 a prohibição de longo tempo instituida, de 
não haverem estabelecimentos de industria ainda os 
mais pequenos, se promulgou o alvará de 28 de 
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, Abril do mesmo anno, no qual ajuntando-se quasi 
todas as disposicões que havião a esse respeito se 
estabelecerão providencias para o augmento e 
progresso das fabricas, não só para as grandes, mas 
tambem para as pequenas. 

Se taes disposições, mui conformes á economia 
politica, têm sido geralmente reconhecidas como 
uteis e bem fundadas, como o não serão as que se 
determinão neste projecto de lei, que são analogas, 
se não identicas? E' certo que as fabricas se não 
estabe~ecem por força: é necess.ario que os cab~
daes s1gão a sua natural carreira, é necessano 
que hajão os conhecimentos scientificos, principal
mente os da chimica em geral applicados ás artes, 
e é necessario que os productos possão ter con
sumo para interessarem os omprehendedores das 
man ufacturas. 

Tudo isto porém virá com o tempo, se lhe prover
mos os meios fazendo introduzir mnstres babeis da 
sciencia da chimica em geral, e particularmente da 
mineralogia e metalurgia. Em tanto cumpre promo
ver o es tabelecimento das fabricas animando a que 
as emprehendão, e removendo todos os obstaculos e 
es torvos. 

Em regra de legislação nesta materia, o ponto 
principal é remover os embaraços e incommodos, 
que pussa em pecer e damnar ao progresso e. aug
mento das manufacturas. Um destes é de certo a 
sugeição dos generos aos direitos estabelecidos, não 
só pelo modo da cobrança, mas lambem po!que 
elles são uma perda certa de parte do capital: 
convém portanto que ao menos no principio se 
remova este mal, convidando-se assim os artis
tas e os negociantes a fazerem emprezas desta 
qualidade . 

Qualquer diminuição destes direitos, não sendo a 
suppressão total, é de grande utilidade, porque 
dado que seja regra geral, que quem por fim vem a 
pagar os direitos das alfandegas seja o consumidor, 
todavia muitas vezes os pagão os primeiros vende
dores, deixando de se consumir muitos productos 
por envelhecerem, por não lerem consumo segundo 
a moda, e por muitos outros principios; e o proprie-
1ario da fabrica desembolsa d'antemão estes direi
tos antes de vender os seus productos, e es te mesmo 
previo desembolço é já um mal, porque deixa de 
ser productivo em rendimento, e diminua logo o 
capital. 

Por estes mesmos motivos é que as nações em
prehondem, e folgão do ajustar isenções ou. dimi
nuicões de direitos nos tratados de commerc10. Por 
tão fortes argumentos é crqe este projecto de lei 
deve ser julgado justo e util, muito mais sendo 
elle para o paiz das minas, cm que faltão estabe
lecimentos deste gcnero. Naquelle paiz deve-se pro
mover a extracção dos metaes como um dos ma
nanciaes da riqueza publica, e bem que alguns 
abandonem esta fonte de riqueza, julgando que os 
principacs mananciaes della são a agricultura e o 
commercio, nenhum desattende ã manufactura, e a 
de que 1ratamos é neste ramo compr~hendida, com 
especialidade de ser lambem extracçao dos metaes 
necessarios e preciosos. 

Em economia politica se não deve dar preferencia 
a qualquer dos mananciaes de riqueza publica aban
donando os outros; mas cumpre que se promovão 
todos, removendo-se os estorvos e embaraços 
politicos, e deixando ao interesse ~os .Particulares 
seguir aquelle que lhes parec~r mais uti~, e segundo 
a direcção natural dos cap1taes. Sena portanto 

injusto e p~ejydi~ial, que .em um paiz, ·em que a: 
natureza foi tao liberal das suas produccões, em vez 
de se promover o t!-'ahalho das minas,·se âbandonasse 
como inutil ou prejudicia[ · . 

Verdade é, Sr. presidente, que nós não seremos 
por muito tempo nação agrícola emquanto o 
augmento das sciencias proprias no,s não Iovar a 
sermos tambem manufactureiros e commerciantes: 
mas esta consideração não deve tolher os trabalhos 
das minas, tendo-nos dado a natureza tantos metaes 
de preço e valor. Pequenos principias são muitas 
vezes origem de grandes resultados, bem como 
pequenos lagos são o manancial de grossos rios. 
Se tal seguíssemos, iríamos contra o interesse geral, 
que nos impelle e aguilbôa para fomentarmos 
o progresso de todos os conhecidos mananciaes da 
riqueza publica. 

Talvez o primeiro e mais principal objecto deste 
parecer ·da commissão fosse o trabalho e producto 
das minas de ferro, e com efieito, Sr. presidente, 
quem não vê que o valor do ferro, pelos · múitos 
empregos que delle se faz na mechanica, se não ex
cede, emparelha com o do ouro? Nós o compramos 
ás nações e~trangeiras em grande quantidade, e 
pagamos assim o valor da materia em bruto, a: mão 
de obra, custo de navegacão, e commissão d.os com
mercian te~; e não. ha razlio alguma para que, tendo-o 
de casa, nao p~upemos toda esta somma de capital . 
que sabe do paiz, e deixa de aproveitar aos nossos 
trabalhadores e commerciantes . 

Daqui se vê, que quanto puder. ajudar ªº" feliz 
resultado dos trabalhos destas minas, no qu e müito 
principalmente tem lugar a isenç.ão de direitos, como 
temos demonstrado, deve-se estabelecer e deter
minar, pois que é totalmente necessaria esta determi
nação, porque no alvará de 28 de Abril de 1809, 
posto q;ue se ~oncedesse a is~nçãó em geral para 
as fabricas, nao se tratou especialmente da extraccão 
dos metaes. • 

E' portanto a todas as luzes justo o projecto apre
sentado pela commissão. Com muita razão e justiça, 
se determinou nelle a excepção do ouro e diamantes, 
o primeiro porque sendo um imposto particular, 
que tem origem em antigos estabelecimentos, é 
necessario que seja particularmente examinado para 
se lhe dar providencia propria e conducente, visto 
que até agora paga o quinto. 

Na verdade e um imposto pesac-::>, que deve ser 
diminuído, até porque muito tem minguado nestes 
ultimos dias a sua extracção . Exames particulares, 
novos metbodos de minerar, mais favores aos 
mineiros devem melhorar este ramo de 'l'iqueza 
publica. Os diamantes são por ora um monopolio 
da fazenda publica, e a sua administração actual 
tem muitos defeitos; sabe-se que ha muitos ·extra
vios difficeis por certo de evitar : convém que se 
reforme, mas é necessario que haja mufto serio e 
particular exame, primeiro que se estabelecão novas 
pr~videncias; .e eis aqui_ os fundamentos, que justi
ficao a sobredtta excepçao . . 

O SR. CARNEIRO DE CAMPOS : - Não posso deixar 
de me oppôr a um projecto, que é contrario aos 
mais luminosos princípios de economia politica, 
e que vai dar um golpe fatal no primeiro e mais 
importante ramo da riqueza do Brazil, vistas as 
suas actuaes circumstancias. A direcção da industria 
de um paiz não é um objecto arbitrario; alia é 
intimamente connexa com a qualidade e extensão. do 
terreno, a q~e ha de ser applicada, com a posição e 
estado de adiantamento, em que se acha a nação, e 
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outr~ mais cir.qumstancias, que é escusado parti-
.cularisar. l , 

O interesse individu~l melhor .q.ue ninguem diri~c 
os trabalhos productivos para o em._prego mais 
vantajoso, leis invari~~e~s regu~ão proveitosamente 
a producção e cdnservaçao da riqu~za, e promovem 
a sua marcha progressiva. Se se mverte a ordem 
natural dos · trabalhos, .dando-se-lhe um impulso 
forçado rompe-se infallivelmente o eq~~rio das 
uteis r.elações, que entre elles deve subsistir, para 
que mutuamente se auxiliem, e não se tornem 
damnosos, uns aos outros. · 
. Nesta pai:te nenhuma· inger~n~ia deve. ter o go
:vemo; a sua protecção deve imutar-se sómente a 
remover ws embaraços, que possão entorpecer a 
marcha regular dos princi~ios el~mentar~s da 
riqueza ; deve . olhar para a mdustr~a . debaixo de 
um ponto ·de vista geral, sem parcialidades, que 
desorganisão a harmonia do todo. O m~u nobre 
amigo preopinante confe.ssa que o Brazll. é u~a 
nacão agrícola, e convmdo eu na classificaçao, 
acêrescentarei, que é uma nação agrícola muito 
atrasada. ' · 

Nós não temos ainda fundos proporcionados á 
grande extensão de terras que convém lavrar, não 
temos lambem os necessarios braços para apro
veitarmos a sua espantosa fertilidade; esses peque-

. nôs trabalhos que por ora temos da nossa agricul
tura, não sendo ·dirigidos com intelligencia , nem 
auxiliados por bons.instrumentos e machinas, que 
•associando ás nossas •as forças da natureza, poupão 
muitas despezas .e supprem braços, são realmente 
ainda nascentes e de mui pouca importancia relati
vamente ao que poderião ser. 

Neste estado de grande atrasamento em que se 
ac'ha a nossa lavoura, e que reclama indispensa veis 
auxílios de bracos e cabedaes, que vamos nós fazer 
com essa total isencão de direitos conferida aos 
trabalhos de mineraÇão, e ás obras fabricadas com o 
producto delles? Vamos com o engodo de mais 
avantajadosinteresses para especuladores·saccar uma 
.grande porção de capitaes, que aliãs irião alimentar, 
fazer crescer e -prosperar a agricultura; vamos 
roubar-lhe muitos braços que nella proveitosamente 
se empregarião; vamos, para dizer tudo, inverter a 
ordem natnral dos trabalhos, e a direcção propria 
dos cabedaes, desviando uns e outros da primeira 
industria, d'aquella que alimenta e promove as 
mais·, e que mais nos convém nas nossas actuaes 
circumstancias. 

Não nego a utilidade da 'lavra das minas, e não 
tenho por improductivos os trabalhos das fabricas, 
·como se persuadem os chamados economistas; mas 
não me parece conveniente promover por favores a 
mineracão e as fabricas dos seus productos, mór
niente deixando oneradas as da lavoura, tacs como 
·as . de assucar, aguardentes, etc., que muito 
tem que lutar com a concurrencia no mercado 
ger.al. 

E' calculo errado, é illusão reconhecida es tabe
lecer fabricas, só com o fim de não comprarmos aos 
estrangeiros os seus1productos. Se estes productos 
pelo grande interesse dos nossos capitaes, ou alto 
salario da nossa mão de obra, não se podem fabricar 
no Brazil, e ser applicados ao seu consumo em 
tão bom mercado, como nos offerecem os estran
geiros, muito se lucra em comprar delles; pois a 
dilferença forrada do maioq)reço, que se empregaria 
no consumo, se fosse dado ãs nossas fabricas, 
nos subministrará mais meios, ou de augmentarmos 

o .nosso consumo e gozarmos de mais com
modidades, ou de accumular os capitaes des
tinados a aviventar a industria e a produzir 
interesses. 

Quando as isenções de direitos fazem com que o 
pi:eço seja igual ou mesmo inferior ao dos estran
geiros, sempre ha em ultimo resultado uma 
maioria de preço sobre o do estrangeiro, a qual, 
posto que não figure nas compras, acha-se realmente 
no desfalque que experimenta o fundo do consumo 
publico pelos direitos que deixão de alli entrar, 
e que cedo ou tarde devemos prefazer para 
habilitar o governo a fazer as despezas neces
sarias. 

Pelo que não convenho com o illustre preopinante 
na utilidade de se concederem favores ãs fabricas 
novamente estabelecidas, para poderem compeJir 
com as estrangeiras, e entrar na concurrencia do 
mercado geral; pois, ou a fabrica se póde estabelecer 
com as vantagens de perfeição e bom preço das 
estrangeiras, e então não necessita de favor, e se 
estabelecerá pelo incentivo natural dos lucros que 
afianca, aos especuladores: ou não póde offerecer 
aquellas vantagens, e neste ca~o não se deve esta
belecer porque ainda com favores e isenções, não 
offerecerã senão perdas, como já fica demons
trado. Portanto não sejamos tão avidos de possuir 
fabricas, accelerando indiscretamente por favores 
e isenções a época propria do seu natural estabe
lecimento. 

Quando a nossa agricultura tiver chegado a um 
assignalado grão de prosperidade, que farta de cabe
daes, provida de braços, auxiliada de luzes e 
macbinas recompense com sufficiencia as fadigas, 
os trabalhos, e os capitaes que nolla se empregarem; 
quando se tiver estendido a outros muitos ramos de 
producções, que ainda boje não são cultivados, e 
podem ser um inesgotavel manancial de riqueza; 
então as minas, posto que não sejão as preciosas, 
que constantemente desaflão a cobi~a do homem, se 
lavraráõ, e se fabricaráõ com proveito os seus produ
ctos sem os favores do projecto, e sómente pela na
tural tendencia dos cabedaes a collocarem-sc aonde 
cantão com interesses . 

Estas são os principias mais solidos e os mais 
luminosos de uma boa economia politica; esta jámais 
capitularã de boa administração aquella, quo dei
xando de proteger um ramo de riqueza certa, que 
não tem tocado a sua perfeição, vai soffregamente 
fomentar e estabelecer outro, com manifesto risco 
de malograr-se a nova empreza, e arruinar o 
que já J!Ossui~. Se. se confessa que nós somos 
uma naçao agncola, claro estã que para a agricul
tura é que devemos dirigir todas as nossas me
~itações, como para objecto do nosso ~rincipal 
mteresse. 

Ella não exige de nós fa rnres ; o nosso terreno é 
superiormente dotado de fertilidade, e as suas pro
ducções são as mais preciosas, mas reclama, o que 
incumbe ao governo, a remoção dos grandes em
baraços q~e empecem o seu prog.resso e perfeição. 
Tratemos disto, quanto antes, e deixemos o mais ao 
interesse individual, que em geral caminha com 
passos certos e seguros. Firmemos sobre bases ina
balaveis a segurança da propriedade, façamos boas 
leis de sesmarias, promovamos a abertura de es
t~adas, facilitemos a navegação de muitos dos nossos 
nos, estabeleçamos uma boa repartição de im
postos, convidemos por sabias leis colonos que 
tragão e ponbão em pratica os melhores e mais aper-
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feiçoados methodos de lavoura, finalmente promo
vamos as sciencias naturaes, façamos viajar por 
naturalistas o nosso paiz, quo em grande parte é 
ainda desconhecido, assim como o é o grande pro
veito que delle nós podemos sacar. Feito isto, não 
receemos, tudo o mais virá naturalijlente, e estas 
providencias de certo acceleraráõ sem violencia a 
época, em que os trabalhos e os cabedaes se em
pregaráõ utilmente em minas de quaesquer metaes, 
em fabricas e manufacturas. 

Pelo que não approvo o projecto na generalidade 
com que se acha concebido, sómente o admitto na 
parte que diz respeito ás minas de ferro, porque os 
favores que lhe são conferidos, são lambem tran
scendentes á agricultura, e porque o grande uso 
deste metal na nossa defeza, em que não devemos 
cuidar menos qu~ na riqueza, fórma uma excepção 
á regra estabelecida, de comprarmos aos estrangei
ros o que. não podemos haver cm tão bom preço no 
nosso paiz, só semelhantes generos é conveniente 
ter de casa, ainda que custem mais, do que com
prados de fóra. 

. O SR. CARVALHO E !dELLO:-:- E!!- cuido, Sr . pre
sidente, que quanto disse na pr1IDeira vez que fallei 
do óbjecto em questão, é mui bastante para res
ponder ás objecções do meu nobre amigo que aca
bou de fallar. Tem sido questão entre os escriptores 
de legislação economico-politica, quaes dos ma
nanciaes da riqueza publica devião ter a preferen
cia, para serem promovidos nos estados, e depois 
de grandes discussões, bem que confessassem todos 
que a agricultura é o primeiro de todos, com tudo os 
mais sensatos disserão que não se devia escolher 
um ramo em prejuízo do outro, que convinha re
mover primeiro que tudo todos os embaracos e estor
vos, e deixar a cada cidadão o livre alvedrio de se 
empregar naquelle para que mais propendesse. 

A regra geral é o interesse particular de cada um, 
que usando do direito de dispõr de si e do seu ca
pital como lhe approuver, dirige melhor o seu tra
b~lho. Os resultados são quem decidem, fazendo 
com que cada um continue, ou abra mão da em
preza em que se metteu. O _il~ustre d~putado per
suade-se que o favor permittido á mmeração por 
meio do allivio de direitos convidaria muitos para 
o estabelecimento das artes mineraes abandonando 
a agricultura. Esta supposição é verdadeiramente 
illusoria, quem tem campos para cultivar, e não 
tem minas, de certo não abandonará os seus ter
renos para um emprego, cujo resultado é ainda in
certo, e só o pequeno favor dos direitos não póde 
fazer sobrepujar o interesse directo e corto dos pro
ductos da agricultura . O proprietario , que tiver 
minas no seu territorio, e os que tiverem braços 
desoccupados irão de melhor grado para este tra
balho, e tudo se regulará segundo o interesse par
ticular de cada um. 

A illusão de que trato desvanece-se inteiramente 
qu·ando se considera que o pequeno favor da isen
ção dos direitos concedida aos trabalhadores dos 
metaes não é por si só capaz, nem bastanto para 
pr-ejudicar o progresso da lavoura, nem pode con
siderar-se jâmais que o sobredito favor e isencão 
é golpe fatal ao augmento e progresso do prime.iro 
manancial das riquezas publicas. Os tres conhecidos 
como taes são a agricultura, as artes, e o com
mercio. Com o 1° se obtera os productos da terra, 
com o 2° augmenta-se-lhes o valor multiplicando a 
sua existencia, e o seu uso e consumo, com o 3° 

augmenta-se-lhes o transporte o por este meio· 
um novo valor. 
.W por i,sso, qu~ se p?de afoitament~ dizer, que 0 

pn~euo e o mais valioso, possuindo os povos 
agncultore~ o tronco d~sta ~rvore, por assim dizer, 
mas a razao e a expenenc1a mostrão, que a nação 
q.ue os puder te~ todos, é a que mais avultará em 
riqu_eza e prospenda.de. A Inglaterra e a Franca, 
naçoes poderosas e illustradas, cultivão com tanto 
cu~da~o a terra como as artes e o commercio, e na 
primeira, q~e parece essencialmente uma nacão 
manufactureira. e commerciante, tinha a agricultÚra 
chegado ao maior auge de perfeição. 

l'!a segunda, Turgot e principalmente Colbert 
derao preferencia demasiada ás artes e umfãnto 
s~ffreu a agricultura, mas. nos temp~s modernos 
vao ~odos ~s tres ramos de ~iqueza publica a par na 
consideraçao dos seus sab10s administradores e se 
ª9.uelles dous illustres políticos, talvez lovad~s do 
cmme de Inglaterra, algum tanto desmerecerão os 
!lue. ?e seguirão te~ marchad~ segundo a política 
JU~ciosa, que acabei _de enunciar. Mereceria eu, de 
mistura com ?S c?mp1ladores deste projecto, a cen
sura do publico illustrado se quizesse erigir as 
artes e particularmente a de que tratamos sobre a 
ruína da agricultura. 
. ~· evidente porém., Sr. presidente, que a dispo

siçao do presente proJecto em nada offende a agri
cultur~, pelo contrario, todos os instrumentos ne
cessanos para ella serão comprados mais baratos 
pelo que se dá aos seus trabalhos. O illustre de
putado maravilhou-se de que se não concedão 
tambem graças á lavoura lembrando-se do pro
ducto do assucar. Este ramo não necessita favor: 
todos nós sabemos a abundancia de tal producto 
n~1:11 elle é carregado ~om outro imposto mais que~ 
dmmo, que sendo devido por leis ecclesiasticas é pago 
ao es~~do C?mo o seria. aos _bispos e parochos, e se
s~n:do Ja fabricado pareCia nao dever pagar senão 0 
d1z:mo d_as can~as, ~o~os sabemos, que por compen
saçao nao pagao d1Z1mo as aguardentes fabricadas. 

E'. claro portanto que não estando sobrecarregado 
d~ impost?s, e s~~do mui grande o seu producto, 
nao neces~1~ava allmo, até porque os que o fabricão 
se aprovellao do favor dado aos trabalhos do ferro 
porque muito precisão de instrumentos deste metal 
para a lavoura, e. só. na exportação para fóra paga 
? por cento de ~1reitos, de que um dia deverá ser 
isento, porque nao_ P?SSO convir em que seja util 
esta_!rnl~cerem-se d1re~tos do . sahida quando nas 
naçoes illustradas se dao prem1os á exportacão. 

Eu tam~em disse que não se estabelecem ·fabricas 
á força, foi systemaerrado ~rgue-las á custa do go
verno em Portugal, e por isso houve a necessidade 
de se entregarem depois a negociantes como acon
teceu com as da Covilhã e Porto-Alegre. Agora nem 
se erguem fabricas algumas, nem o governo 
pr?tege-as á custa da agri~nltura. O !!J>Verno não 
vai formar estes estabelecimentos, apenas ajuda a . 
quem os houver de emprehender. Nem tão pequeno 
beneficio ca_usará p~ejuizo á renda publica, porque 
em economia pohtica d<ms e dous nem sempre 
fazem quatro. Com o augmento dos productos, com 
o.emprego dos braços desoccupados, com a influen
cia deste ramo de industria nos misteres da aari
cultura, cresce a riqueza publica, que é o ponto a 
que devem tender todas as leis economico-politieas. 

O .SR. ANDRADA MACHADO : - ( Não se entendeu o 
tach1grapho). 
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O SR. CARNEIRO DE CAMPOS: - Sr. presidente, 
apezar do que tenho ouvido dos dous illustres de
putados, que depois de mim faltarão, sustentando 
este projecto, não mudo de parecer. 

Responderei aos argumentos mais plausíveis, não 
sei se me lembrarei de todos. O nobre membro, que 
acabou de faltar, diz -que aos princípios, que eu 
produzi se não devia .prestar attenção, porque n_e
nhuma nação os havia adoptado.-1\las quem nao 
vê, que este argumento é que não merece attenção 
alguma? Se ª· p~atica da~ nações seryisse de cri.
terio contra prmc1p1os lummosos , colhidos da mais 
severa observacão dos factos, e deduzidos de ra
ciocínios, sustêntados em methodos rigorosos, que 
nos conduzem á verdade nos outros ramos dos 
nossos conhecimentos, nenhuns prejuízos se des
truirião, nenhuns abusos se reformarião, pois os 
primeiros reformadores desanimarião, e abririão 
mão de tão nobre empreza atemorisados com os 
exemplos contrarios das nações, nós e todos os 
povos se conservarião na escravidão, debalde ten
tarião reivindicar seus direitos. 

·Todos sabem quantas opiniões falsas, reconhe
ddas hoj e por taes geralmente, forão abraçadas e 
professadas por lodo mundo no decurso de muitos 
seculos. Como póde pois o exemplo das nações com
bater os meus priucipios, que são os dos mais aba
lisados economistas politicos? Para ter força o ar
gumento, deveria o illustre preopinante demonstrar, 
que as nações com as suas velhas rotinas têm che
gado ao mais alto ponto de prosperidade, a que 
pódem aspirar, ou que os principios, que apresentei 
tendo sido postos em execução, acarretárão a ruina 
das que os abraçarão, ou pelo menos não promo
verão el\es a sua maior riqueza. 

Persuado-me que se não poderáõ apresentar estes 
exemplos, nem consequentemente figurar de vãs 
theorias os principios, que apresentei. Alguns têm 
sido já adoptados, e não se tem achado mal as 
nacões que os tem abraçado, tempo virá em que a 
prâtica deltes se generalise mais, pois rotinas en 
velhecidas não acabão, senão muito lentamente. 
A erca de minas, já temos exemplos fataes, lem
bremo-nos õ- que entre nós mesmos tem acon
tecido com as mais lucrativas, lembremo-nos do 
desprezo da lavoura que ellas tem produzido, e das 
suas fun estas consequencias, que fazem correr em 
rifão - ViUa rica sem ser rica. - Disse mais o il
lustre preopinante que - a agricultura não é o 
ramo de industria o mais rendoso - concordo com 
o illustre preopinante, em que no estado actual, 
ainda mesmo da Europa, onde a industria se tem 
avantajado mais, não é a agricultura, a que melhor 
recompensa as fadigas do homem? porém d' onde 
provém isto ? E' de ser por sua natureza pouco pro
ductiva esta industria? Não certamente; ella com
parada com os mais ramos de industria tem a van 
tagem apreciavel de ser uma parte do seu rendi
mento form<rlo meramente pela natureza, quando os 
dos mais ramos é todo devido ao trabalho. 

Q_di.min.yto rend_im3nio_da_wjcultura _proce<!_e de 
causas moraes, estranhas á sua força productiva, as 
qliãeSnão ignora o illustre preopinante. Sim 
Sr. presidente, é bem pouco rendosa a agricultura 
para o lavrador, na maior parte dessa mesma Eu
ropa, tão gabada por sua mdustria, riqueza, e ci
vilisação, porque nella se conserva ainda em alguns 
estados o feudalismo, e em outros, grandes restos 
de tão execrando governo . Nestes mesmos, onde o 
lavrador, o camponez, não é servo da gleba, é to-

davia tão vexado por impostos, denominados fis
caes, ecclesiasticos, e dominicaes, e todos oppres
sores pelo numero, desproporção, fór•ma do lança
~ento, e arrecadação, que parece incrível que haja 
amda quem regue a terra com o seu suor. 

A esta cansa, que por si só muito bem explica 
porque são tão mesquinhos os rendimentos da agri-

uJtura, se póde lambem accrescentar outra, não 
menos poderosa, da miseria e pobreza deste mal 
fadado ramo de industria, consisto esta na falta de 
intelligencia com que são dirigidos os seus trabalhos 
e nos inveterados prejuízos que recusão qualquer 
n?vo methodo e princípios aperfeicoados, que ener
gicamente promovem mais abundantes productos . 
Se exceptuarmos a França, a Jtalia, e partic.ular
mente a lngl,iterra, todos os mais paizes , geral
mente fallando, seguem em grande parte delles a 
velha rotina dos pousios e alqueives ; quasi todos 
desprezão a importante pratica dos prados arti
ficiaes e alternativa de lavouras, com que pon
do-se a terra incessantemente em produccão, a 
sua fecundidade não se exhaure, mas antes rriui vi
gorosamente se augmenta pelo adubio dos estrumes, 
tanto das raízes que nella ficão em resíduo, como 
da grande copia de gado que se póde criar, e que 
ajuda e facilita os trabalhos ruraes. 

Donde so colligc, que não é exacta a asserção 
abso~u~a de ser pouco rendosa a agricultura, melhor 
se dma, que o lavrador pouca vantagem tira della, 
porque muito mal se capitulará de pouco rendoso 
um ramo, quando não sendo dirigido com a melhor 
inlelligencia, e pagando algumas terras como as de 
Portugal sextos, ou quintos, e até quartos da sua 
renda total, grande parte dellas fóros, e todas dí
zimos, jugadas, decimas, e outras alcaVéllas a que 
estão sugeitas, ainda assim dá ao lavrador algum 
lucro, em verdade tão fraco que não póde satisfazer 
ao louvavel_ voto do magnanim~ e grande Henrique 
IV., e mm to menos delle sah1rem novos capitaes 
para bemfeilorias. 

Se .no Brazil i:tão h~ tantos vexames, não deixão 
todavia de produztr effe1tos bem semelhantes a igno· 
rancia dos melhores ri:icthodos da lavoura, a grande 
falta de braços, e mais que tudo nas províncias cen
traes o difficil e mesmo impossível transporte dos 
fructos ao lugar em que poderião ter valor. A' vista 
disto é bem de admirar, que estando em tão grande 
alrazamenlo a nossa lavoura, que deixa de dar suffi· 
cientes reditos, e de allrahir por isso grande 
somma de capitaes, se queira empobrece-Ia mais 
dei~ando-a lutar com tau tos embaraços da sua pros~ 
pendade, e favorecendo sómente a mineracão e as 
fabricas do seu producto. • 

.Mas .º illustre mem.bro que nega á agricultura a 
pm~1az1~ sobre os mais ramos de industria, porque 
a h1ston~ mostra que ella_ veio a prosperar pelo 
commerc10, entende que nao devemos ser solícitos 
em promo~er os seus interesses e progressivo au
gmento. Nmguem nega que sem commercio não 
póde __ pro~pera_r a agricultura, porque sem aquelle 
ficariao mule1s e sem valor os fructos superlluos 
des.ta; .querer. porém qu~ o commercio seja a pri
meira mdustna? é prop?s1ção insustentavel, porque 
se o commerc10 consiste na troca dos generos 
quem os fornece é principalmente a agricultura. ' 

O illustre preopinante não reflectio que o facto a 
quL~ .allude, é um successo extraordinario, nascido 
d~ c1rcumstancias eventuaes, que jámais póde ser
vir de norma para comprehendermos e seguirmos 
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a marcha regular da natureza na formação e pro
gresso da riqueza nacional. 

Se é certo que a industria não prospera sem ca
pitaese que esrésnão se podem formar e accumu
Iar sem liberdade, não é de admirar que nas cidades 
ev íl as, on e principiou a abolição do systema 
feudal, e que por muito tempo gosárão da liõer-

a e, antes que ella !e estendesse aos habitantes do 
campo, se ajufilassem originariamente capj!i!_!ls que 
viessem a refluir para os campos, onde a escravidão 
não permittia que elles se formassem e se accumu
lassem . 

O facto exlraordinario e m~m~ravel d~Jle~!_ção 
dos cruzados concorreu mm v1goros~mente para 
estasãCcilmu1ações e ara a feliz revolução _gue ex
perimentou a agricultura, até então mui apoquen
ta a; pois deu um consideravel im ulso á industria 
das cidades, que não podendo cTéixar e ter uma 
grande influencia nos trabalhos do campo, veio a 
accelerar o bom oxito da empreza, que tomárão a 
peito alguns soberanos de resgatar os povos do jugo 
do feudalismo, para abaterem o poder dos senhores 
acastellados. 

Em verdade oz.elo Ianatico com que estes se alis
ta_vão, para marcharem debaixo do estandarte da 
cruz, a necessidade de se prepararem para tão re
mota como dispendiosa expedição, finalmente o 
em baraço que lhes ofTereria o systema feudal, que 
não lhes permittia lançar novos e extraordinarios 
impostos aos seus vassallos, O§.. obrigár~ a yenQ.er, 
mesmo por bai!O preço ~suas terras, para have
rem as grandes sommas que precisa.,,ão : Estas re-

' cahfrão nas mãos do habitantes das cidades da 
Italia, como Veneza, Gcnova e Piza, que se encar
regárão do transporte destas grandes expedições, e 
do aprovisionamento de todas as munições de boca 
e de guerra. 

Os prodigiosos interesses que obtiverão estas ci
dades, não só com o fornecimento de exercitos nu
mfil·osos, que muitas vezes se transportárão do occi-

lc para o oriente, como tambem com o impgr
taíHc commercio que fizerão, depois da tomada de 
Constantinopla pelos cruzados, á sombra da grande 
protccção que estes lhes concederão, augmentárão 
xtraordinariamente os seus capitaes, e estes pelo 

consideravel accrescimo de ~SUJIIO e costumes 
xiovos, não puderão deixar de influir em grande 
pârte para a lavoura, que sen do já então tratada 
por homens que gosavílo de uma liberdade suffi
ciente para apreciarem o trabalho, como meio certo 
de se felicitarem, mudou absolutamente de face, 
crescendo, prosperando e tornando-se florente. 

Ora, se applicarmos a menor attenção á vereda 
extraordinai:ia que seguio a 'ndustria, conhecere
mos que esta prosperou primeiro nas cidades, por
quenellas lambem se estabelecerão a liberdade e 
segurança muito tempo antes que se afugentasse 
dos campos a escravidão, que oppunha constante
mente um obstaculo irresistível á toda a formacão 
e accumulação dos capitaes, qu e segundo a ordêm 
natural alli deverião ser creados para se reparliTem 
utilmente pelos mais ramos secundarios dos traba
lhos productivos. 

Porém, este mesmo successo, que por extraordi
nario não deve servir de norma para as disposições 
com que houvermos de promover a riqueza geral, 
nada contraria os princípios que tenho estabele
cido. São rnmpre os capitaes que aviventão e fazem 
PFOsperar a industria. A ordem natural mostra que 

a terra lhes dá _nasci~ento , e os reparte pelos mais 
ramos secundar10s da mdustria. 

Nós possuímos no nosso terreno o mais abun
dante. ~~nancial de riqueza, para elle pois deve
mos dirigir todos os nossos cuidados toda a nossa 
vigilancia e lodos os nossos esforcos·' conformemos 
a~ nossas leis com a marcha regular' da natureza, e 
nao as es.tabeleçamos. sob.re bases precarias de cir
cumstanc1as ex~rao_!:"dmanas e eventuaes, que não 
podem ter apphc~çao, nem á materia que tratamos 
nem ao nosso paiz. Pelo que mui inconsiderada
mente vamos desviar da primeira fonte de riqueza 
os cabedaes de que ella tanto necessita para nos re~ 
compensar com mão larga e levar-nos ao estado de 
possuir~os e cultivar~os prosperamente os mais 
ma~anciaes da opulencia, a que temos direito de 
aspirar. 

O illustre deputado o Sr. Carvalho e Mello acha 
que é illusori~ o receio de se afugentarem d; agri
cult~ra os cap_itaes; por.que guem tiver campos para 
cultivar e nao possmr mmas, não abandonará 
aq~elles para ~e em~regar nestas: mui ponderosa 
sena esta consideraçao, se eu me tivesse limitado a 
mostrar, que os favores concedidos ás minas saca
rião da lavoura o~ cap~taes que nella se achavão já 
empregados; porem, arnda que a este mesmo res
pei~o, se não possã~ rigorosamente reputar illu
sonos os meus receios, porque geralmente o ho
mem industrioso procura sempre collocar os seus 
cabedaes nos trabalhos que melhor os recompensem 
e_ nenhum en?baraço ha para o especulador, que 
n8;o possue mmas, vende_r as suas terras e comprar 
mmas, do~de espe~a . maiores ~ant~gens, todavia os 
meus receios se dmgem mm principalmente aos 
n9vos es_tabelecimentos de lavoura, que certamente 
nao terao lugar, ao menos nas terras mineiras 
quando na penuria de cabedaes em que desaracada: 
mente ainda se acha o Brazil, podem est~s s·endo 
empregados na mineração com os beneficios que 
lhe querem fazer privativos, retribuir mais abun
dantemente do que na lavoura, cujos reditos ainda 
que menores para os particulares, são mais esta
veis que os das minas, e para o estado mais pre
ciosos pela'.iniluencia vilal que têm sobre o pro
gresso da riqueza e augmento de povoacão que re
lalivamente ao terreno ainda é zero. • ' 

p. SR .. FR~NÇA :-Este projecto não contém um 
pnv1Ieg10 od10so nem desconhecido entre nós se
não uma medida mui pofüica de fomentar a i~dus
tria em um genero de trabalho de que a nacão mui-
to póde aproveitar. • 

Para an!mar os mesmos lavradores na empreza 
de aproveitar terrenos de difficil amanho se tem 
algumas vezes qui!ado de ~zim? por certo tempo 
os ~eus fructos: nao é mmto pois que se isentem 
igualmente de tributos e alcaválas os metaes das 
no.ssa.s . fabricas nascentes, a~m de que possão a 
pnncip10 sofTrer a concurrencia dos metaes•estran
ge~ros, cuja facilidade de. extracção pelo uso de ma
chmas e processos que amda nos não são familia
res, muito abarata o seu mercado. 

Voto portanto que seja o mesmo projecto admit
tido á 2• discussão. 

Julgou-se afinal discutida a materia e propoz-se : 

1. 0 Se estava concluida a l• discussão.- Ven
ceu-se que sim. 

2.0 Se passava á 2• discussão.-Venceu-se tam
bem que sim. 
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} '' v Entrou então na sala o Sr. Faria Lobato e tomou 

· ,. assento. 
-Í' ' \" _ Seguio-se a 2• parte da ord~m do dia, que_ era a 

l • discussão do projecto de lei para a concessao de 
soldo ás viuvas e filhos dos officiaes e soldados do 
exercito da Bahia, mortos em acção, 

O SR. !IB'IES!J.MA :- A proposta é tão justa que 

) 
creio, que não haverá quem falle contra ella; e por 
isso póde V. Ex. 11erguntar se a a~sembléa dá por 

( 
discutida a niatena; mostremos Já deste modo o 
respeito que tributamos aos q~e arrisc~ão e pe_r-
derão a vida para salvar a patna. (Apoiado , apoia
do.) 

f 

©•' SR. ANDRADA MACHADO :-Eu só tenho que di
zer que o ac o muito mesguinho e até injusto. 

Todos os bravos soldados que se baterão com tro
pas lusitanas merecem igual contemplação; e ~uito 

-mjusto será que os de S. Paulo e Porto-Alegre, que 
se têm batidõ com o partido de D. Alvaro, não me
reção desta assembléa ~ consideração de que julga 
dignas as tropas da Bahia. 

Portanto, como deputado de S. Paulo, e da naQãO 
brazileira, offereço uma emenda para salvar esta m
justiça : 

cc Art. 1. 0 Em vez -do exercito da Bahia, etc., 
diga-s~ -dos ex~rcitos brazileiros quê .em qualquer 
parte d<? iD?-perio, pugna~do pela sua mdependen
cia e d1gmdade, fallecerao no campo .de b.atalha, 
gosaráõ, etc.-Andrada 1Jfachado.»-Fo1 apoiada. 

Não havendo quem mais pedisse a palavra, jul
gou-se discutida a materia, e o Sr. presidente pro
poz: 

1. 0 Se estava concluida a ia discussão.- Ven
ceu-se que sim. 

2.º Se o projecto com a emenda passava á 2• dis
cussão.-Decidio-se que sim. 

Passou-se á leitura dos pareceres e o Sr. Maia, 
como relator da commissão de legislação, leu os se
guintes pareceres: 

PRIMEIRO 

" Miguel Pires .corrêa Gomes e outr?s e.scr~vães, 
tabelliães, inqumdores, contadores, d1stnbmdores 
e officiaes de justiça dos auditorios da cidade do Re
cife de Pernambuco, representão que não Iucrão 
pelo trabalho de seus officios, quanto é sufficien te 
para sua sustentação e vestuario, obsei:vando-se o 
regimento de 1754, que regula os sallar10s que lhes 
são devidos, ora insufficientes pela grande altera
ção de circumstancias nos gene!'OS da primeira ne
cessidade, dos quaes alguns offerecem a differenca 
de 200 por 100; e por isso pedem que lhes seja ap
plicado o regimento de 10 de Outubro de 1754, 
dado parl Minas-Geraes, em que se contão os ditos 
sallarios pelo duplo. A commissão é de parecer, 
q\le não tendo e!les mostrado por documentos au
thenticos o rendimento annual de cada um dos offi
ciaes para conhecimento da necessidade exposta, 
nenhum lugar tem o que pretendem agora, quanto 
mais que semelhantes providencias terão cabimento 
quando se tratar das reformas geraes. 

cc Paco da assembléa, 10 de Outubro de 1823.
JJ. Nuno Eugenio de Lociu.-José Teixeira da Fon
seca Vasconcellos.-Estevão Ribefro de Rezende.
João Antonio Rodrigues de Carvalho.-José Anto
nio da Silva Maia.»-Foi approvado. 

SEGUNDO 

" A commissão de legislação, tomando em consi
deração o requerimento de José Antonio Alves Ro
drigues, naquella parte sómente, que por conter 
queixas de violencias que diz, praticadas contra elle 
e em offensa do seu direito de propriedade, pelo 
juiz de fóra, camara e Almotacé da villa de Santo 
Antonio de Sá, podia ser objecto de conhecimento 
e deliberação desta assembléa, em ultimo recurso, 
confrontou a sua exposição com as informações re
mettidas da secretaria de estado dos negocios da 
justiça. Por meio deste exame conheceu a com
missão, que já mui j11stamente fõra indeferido pelo 
governo o requerimento do supplicante destituído 
dos títulos indisJ>ensaveis para demonstração e fir
meza desse direito de propriedade que julga offen
dido; e destituído inteiramente das provas, que de
verião verificar a existencia das violencias de que 
se queixa. E poctanto é a mesma commissão de pa
recer que deve ser indeferido o supplicante. 

« Paço da assembléa, 10 de Outubro de 1823.-
D. Nuno E·ugenio de Locio.-José Teixeira da Fon
seca Vasconcellos.-Estevão Ribeiro de Rezende.
João Antonio Rodrigues de C(llrvalho.-José Anto
nio da Silva JJlaia.»-Foi approvado . 

O Sn. ANDRADA MACHADO: - Sr. presidente, a 
respeito destes papeis de commissões eu quizera, 
que para podermos dar o nosso voto com conheci
mento de causa, os senhores das commissões fizessem 
no seu relatorio uma exposição resumida dos mo
tivos que lhes servirão de base para o parecer. Eu 
estou pelo que diz a commissão; mas de facto dese
java uma explicacão do negocio para me pôr em 
termos de votar .. ão vá tudo na fé dos padrinhos. 

O SR. CARVALHO E MELLO :-E' muito acertado 
o que propõe o illustre preopinante e eu o requeiro 
lambem pela minha parte. 

E' necessario que a commissão, expondo o facto 
que faz o objecto do parecer, nos diga os funda
mentos que teve para fazer o juízo que apresenta; 
sem isto não podemos ter idéa clara do negocio 
como é indispensavel parn votar. Muitas vezes versa 
o parecer sobre um requerimento acompanhado ele 
muitos documentos e do exame destes depende a 
decisão da questão: ora, não conhecendo nós o seu 
conteúdo, não podemos deliberar sem escrupulo; 
por isso entendo que se deve seguir o mesmo que 
se pratica nas consultas dos lribunaes, onde vem a 
exposição circumstanciada do facto e os motivos 
dos pareceres dos que forão ouvidos sobre o nego
cio; aqui não temos que ouvir ninguem; mas en
tendo que deve dizer a commissão parece-me por 
estas ou aquellas razões. E' o meio de cada um dos 
Srs. deputados fazer idéa clara da materia o poder 
votar com segurança. 

O SR. PRESIDENTE convidou os nobres deputados 
para offerecerem por escripto na sessão seguinte, e 
na hora propria das indicações, o que acabavão de 
propôr. 

O SR. CosTA BARROS, como relator da commissão 
de marinha e guerra, leu o seguinte 

(( PARECER 

« A co~missão de marinha e guerra tomando em / 
con.s1deraçao ,o 9ue representou o governo provi
sono da provmcia do Ceará, o qual pede a extincção 1 
de um batalhão creado pelo governador das armas 
interino daquella província, e conhecendo os ji..stis-
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simos motivos que tem aquelle governo para re
querer a extincção daquelle batalhão, e vendo por 
outro lado que elle não ÍÔJ'a e.reado por lei; acha e 
é de parecer que este negocio não compete senão 
ao governo; o qual deve quanto ant~s dar _aquellas 
providencias que achll;r adequadas ; visto nao hav~r 
necessidade de uma lei para annular aquella creaçao 
de puro arbítrio do interino governador das armas 
daquella província. 

<< Paço da assembléa, em.26 de Setembro de 1823. 
- Pedro José da Costa Barros.- José Arouche de 
Toledo Rendon.-João Gomes da Silveira .Ilfen
donça.-Manoel Jacintho Nogueira da Gama.
AI anoel Ferreira de Ara'l),jo Guimarães». 

O SR. ANDRADA MACHADO: - Eu concordo com 
o parecer da commissão. Para o conservar é que 
era necessario a assembléa decretar, porque o go
verno não póde crear corpos novos ; mas para des
truir o que está mal feito não é preciso; creou-se 
sem legalidade, o governo que o deite abaixo. 

O SR. CosTA BARROS: - A província do Ceará 
nunca leve mais de duas ou tres companhias de 
tropa paga, e mal chegavão as rendas para pagar 
essas mesmas companhias. O Filgueiras, actual go
vernador das armas interino, entendeu que devia 
crear um batalhão para favorecer pessoas do seu 
partido, e seus afilhados, e assim o fez i d~ sorte 
que não chegão todas as rendas da provmcia para 
esta despeza. 

E' pois indispensavel a extincçã~ d_este corpo q_ue· 
creou e organisou, por mero arb1tr10 seu, o dito 
governador interino; e _o governo da província com 
razão a pede porque nao ha com que se lhe pague. 
Ora como a esta creacão não precedeu lei que a 
autorisasse, pertence aô governo destruil-o. 

O SR. CARNEIRO DA CuNHA: - Eu penso que 
esse batalhão foi creado no tempo em que se preci
sa vão mais forças para bater os luzitanos; talvez 
que este corpo combatesse, e até alguns dos seus 
membros perdessem a vida; parece-me pois injus
tiça, que a ser assim a assembléa tome uma delibe
ração semelhante, que vai .~ntender com os. mesmos 
que marchárão par~ pele1Jar pela nossa u~dep~n
dencia; é uma m13d1da que de alguma sorte implica 
com o que se venceu aqui em contemplação dos 
bravos defensores da nossa independencia, e por 
isso entendo que devemos ter.alguma attenção com 
estes officiaes. 

O SR. CosTA BARROS : - Não houve precisão 
alguma desta força ; foi creada a puro arbítrio do 
governador das armas interino pru.·a accommodar 
afilhados sem o consentimento do governo. Os 
mesmos officiaes creados por esta fórma sabem 
muito bem que não estão. legalmente creados, e e_s
tão incertos do seu destmo; e tanto esta creaçao 
foi para os seus amigos terem lugares, que o bata
lhão está quasi sem soldados; o que ha de sobejo é 
officialidade. 

O SR . PnESIDENTE, depois de mais algumas ob
servações, pôz á votação o parecer, e foi appro
vado . . · 

O mesmo Sr. deputado leu mais os quatro seguin
tes pareceres 

PRIMEIRO 

<< A commissão de marinha e guerra lendo a re
presentação que á Sua Magestade Imperial dirigio a 
camara de Porto-Alegre na provincia do Rio-

Grande do Norte e que foi remottida por Sua Ma
gestade Imperial a esta assembléa na qual pede a 
creação de um batalhão de milfoias, acompanhando 
aquella represen'tação uma proposta dos officiaes 
para o mencionado batalhão, é de parecer que em 
quanto se não puder regular fixamente o numero de . 
tropa, que deve haver no imperio, o que por ora 
não tem lugar, não convém de fórma algum.a crear 
nov?s . corpos, senão quando uma decidida urgencia 
o exigir. 

« Paço da assembléa, em 26 de Setembro ds 
1:823.- Pedro José da Costa Barros.-José Arouche 
de Toledo Rendon.- João Gomes da Silveira Men
donça.-llfanoel Jacintho Nogueira da Gama. -
Manoel Ferreira de Araujo Guimarães. » - Foi 
approvado. 

SEGUNDO 

« A commissão de guerra e marinha lendo o re
querimento de J~a<J.flim AntoQiq, Magªlhães., em. 
que pede se crie no io de S. Francisco uma com
panhia de cà\'allatia m1l!ciãna, propondo-sé elle a 
for1Iíal-a á- sua custa, connaiito que se lhe confira 
o posto de capitão da sobredita companhia: é ds 
parecer que não convém por ora crear aquella com
panhia, sem que primeiro haja pleno conhecimento 
da força que deve haver desta natureza nas pro
vincias do imperio, o que se deve deixar para quando 
se houver de regular prefixamente estes estabeleci
mentos. 

« Paço da assembléa, 26 de Setembro de 1823.
Pediro José da Costa Ban·os.'- José Arouche de 
Toledo Rendon.- João Gomes da Silveira llfen-· 
donça.- lJfanoel Jacintho Nogueira da Gama. -
Manoel Ferreira d'Araujo Guimarães. - Foi ap
provado. 

TERCEIRO 

« A commissão de guerra e marinha para dar o 
seu parecer sobre a legitimidade dos vencimentos 
do actual inspector do arsenal do exercito, precisa 
que se peção ao governo as informações necPssarias 
participando a esta assembléa quaes sejão os seus 
vencimentos, e os títulos pelos quaes lhe sejão con
feridos. 

e< Paco da assembléa, em 2 el e Outubro de 1823. 
-PedrÔ José da Costa Barros. - José Aro1lche de 
Toledo Rendon. - João Gomes da Silveira ilf en
donça.-Man.oel Fei-reira d'Araujo Giiimarães». 

O SR. MoNTESUMA requereu que fossem exigidas 
com urgencia ; e posto o parecer á votação foi ap
pr~vado com esta clausula. 

QUARTO 

<e A commissão de marinha e guerra examinando 
o requerimento de Manoel Madruga de Biltancourt, 
furriel da legião de volunta.rios da província de S. 
Pedro do Sul, em que se queixa ter-se-lhe negado 
a sua escusa, que lhe devera ser conferida pela de
terminação do decreto de 13 de Maio de 1808 ; e 
não achando motivos, á vista dos documentos que 
se ajuntão, para se lhe negar aquella escusa , ha
vendo o supplicante servido bem, e até mais 6 
annos além dos 8, porque fôra engajado: é de pa
recer que se remetta o requerimento do supplicante 
assim documentado ao governo, para que este haja 

23 
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de informar sobre os motivos daquella escusa, que 1 de receber, visto não ser dos mais florescentes o 
lhe foi negada. estado do thesouro da província. 

,, Paco da assembléa, 26 de Setemb,ro de 1823.- • O Sn. PAUL.~ MELLO: - Eu pedirei sómente que 
Pedro José da Costa _Barros. - Jose. Ar?uche de seja augmentada a consignação. ~ste estabeleci
Toledo Rendon. - Jo_ao Gomes di;i Silveira llfen- mentQ. está em edificio, que póde accommodar bem 
donça.- iJfanoel Jacmth_o No~ueir<!' da Gama. - fiO a 60 meninos, tem uma capella, e um sitio; a 
./Jfanoel Ferreira d'AraitJO Guimaraes». renda do subsidio liLterario tem muito de sobejo 

O SR. ANDRADA MACHADO: - Este supplicante para o que é applicada; e acho de grande utilidade 
deYe mostrar que se lhe negou o que elle pedio não não só para a comarca, mas para a provincia o 
basta que elle o diga. Se lhe foi negada a escusa promover º· augmento deste estabelecimento. Por 
do sen•ico com violacão de lei, então nós, como ora os particulares tllm contribuido para as des
guardas êlella, temos obrigação de a fazer cumprir; pezas ; mas com estes soccoros não se podem fazer 
mas não vejo que haja certeza, e acho por isso que as obras precisas para maiores accommodações. 
a illustre commissão nos propõe que tomemos Parece-me portanto que póde muito bem ser maior 
conhecimento d'aquillo que ainda não é da nossa a consignação para se tirarem maiores vantagens. 
competencia, porque não está demonstrada a vio- E' por isso que ofTereço a emenda seguinte: 
lação da lei. « Que a pensão seja de 300$000 réis. -Paula e 

O SR. CosTA BARROS: - Elle requereu ao go- Sou::a » . - Foi apoiado. 
-yerno, ~ foi es~usado o seu requerimento, e pela q SR. ANDRADA MACHADO :-Não vamos a alargar 
mfracçao da lei é que recorre. a esta assembléa. Curo- muito as mãos, demos esses 200$000 réis, que a 
pri:i-nos agora_ saber os mot1~os que tey~ o governo junta do governo da província entende que 6 o que 
para obrar assim; ta1~ez os llvesse legit1mos, e por se póde dar; deixemos que a provincia tome mai 
isso. pedimos e elarec1mentos para nos podermos forças, e vejamos o que vai produzindo este auxilio 
dec1d1r. dado ao seminario; nós por isto não ficamos im-

0 SR. PRESIDEXTE propoz o parecer á votação e possibilitados de augmentar a consignação para o 
foi approvado. futu,ro. . . 

O SR. MAIA, por parte da commissão de legis- _E _Por isto que eu vota.rei pelo parecer ~a com-
lacão leu 0 seauinte : m1~sao_ tal qual e~tá; ajudar o estab.elec1mento é 

• ' " muito JUSlo, prmc1palmente estando a testa delle 
" PARECER uma pessoa tão capaz, cuja exemplar conducla até 

" Geraldo Antonio do 1ascimento expõe que 
tendo uma nota do banco nacional do valor de oito 
mil réis, aconteceu sei' presa de um rato, que apenas 
lhe deixou pequeno fragmento, em que felizmente 
existem os algarismos demonstrativos do numero, e 
da importancia da mesma nota, mas que apezar 
disso não póde conseguir dos administradores o 
troco dessa roída nota ; e portanto recorre á as
sembléa para ordenar, que se lhe troque. A com
missão de legislação é de parecer, que recorra o 
supplicante aos meios ordinarios, e por intervenção 
das autoridades competentes. 

cc Paco da assembléa, 8 de Outubro de 1823. -
José Antonio da Silva llfaia.- José Teixeira da 
Fonseca VasconceUos.-João Antonio Rodrigues 
de Carvalho. - D. Nuno Eugenio de Locio.- Ber
nardo José da Gama».- Foi approvado. 

O SR. SECRETARIO · MACIEL DA CosTA por não se 
apresentar mais nenhum parecer novo, passou a 
ler um sobre o requerimento do irmão Joaquim 
Francisco do Livramento, que pedia uma modica 
consignação a beneficio do ?eminario de Itú; cujo 
parecer ficára adiado na sessão de 23 de Setembro. 

O SR. ANDRADA MACHA.DO: - Eu creio que este 
parecer ficou adiado unicamente por haver duvida 
sobre o coP\'e por onde se deveria pagar esta con
signacão, porque a alguns senhores parecia que o 

· pagarnento se fizesse pelo thesouro da província. 
A com missão lembrou que fosse pela caixa do sub
sidio litterario, e votou com conhecimento de causa 
Na província de S. Paulo só por aquelle cofre deve 
ser paga, para não acontecer ficar preterido por ou
tros esse pagamento; as rendas do subsidio litte
rario não só chegão para os estabelecimentos de 
instrucção a que são applicadas, mas ainda sobrão; 
por consequencia muito bem fez a illustre com
missão, quando assentou que o pagamento se fizesse 
por aquella caixa, porque é o meio de nunca deixar 

tem contribuído para espalhar a boa moral na co
marca; mas como não somos muilo ricos, vá isto 
por emquanto. 

Julgou-se discutida a materia; e posto o parecer 
á votação, foi approvado com a addição do Sr. 
Paula e Mello. 

O ME MO SR. SECRETARIO leu outro parecer sobre 
o officio do ministro da justiça relativo ao desti110 
E_gs 63 pr_esos existentes nas cadeias da Bahia, tendo 
sido remetlidos de Portugal para cumprirem degre
dus em Afríca e Asia; cujo parecer ficára adiado 
na sessão de 23 de Setembro. 

O SR. Das: - Persuado-me que não se deve 
approvar de todo o parecer da cornmissão, estes 
homens são dignos da nossa compaixão, não só por 
terem entrado no nosso terrilorio, como por estar
mos em guerra com o Seu paiz. 

Não me parece justo faze-los passar o mar em 
tar~ta . distancia depois d'uma _prolongada prisão; 
pnncrpalmente quando nós nao sabemos a justiça 
com que forão sentenr,eados esses homens em tempo 
de revolução. Manda-los para Portugal agora é 0 
desterro mais rigoroso que. se lhes pôde dar; ~nte 
os mandemos para a Turquia, ou para a costa d'A
frica; parece-me que ainda alli serião mais felizes 
do que indo para Portugal. 

Emfim o meu voto é que não peioremos a sorte 
destes deso-raçados, e por isso melhor será que elles 
sjg~ estmo que quizerem. 1 

O Sn. ~N_DRADA_ MACHADO: - Eu apoio o parecer 
da comrmssao ; nao queremos cá dessa boa gente · 
já temos demais; nem havemos entre nós conserva{· 
inimigõl _guard~<!_os. Tambem em manda-los para 
o seu aestmo nao concordo, porque nós não somos 
commiss!ona_dos do governo d~ Portugal, e como o 
nosso pa1z 1?ªº é o solo do crrme, vão para o seu ; 
se lá os qmzerem conservem-os, se os não quize
rem, mandem-os para alguma terra que lhe obe~ 
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deça ; fação o que lh~s parecer dos seus cidadãos ; 
nós nada temos com isso. 

O SR. D1As : - Estes homens não commetterão 
..crime algum contra nós; e por isso é que f oto. que se 
lhes dê toda a franqueza, para que possao ir para 
onde quizerem ; vão para França ou lnglarerra se lá 
os adrnittirem; o u~ nos importa é que saião do 
nosso territorio; mas manda-los outra vez para 
YorCuga1 não approvo; é a unica caridade que eu 
quero que usemos com elles. 

O , n. CARNEll\O DA CUNHA: -Tem razão o no
bre deputado: nós não somos executores das ordens 
do Portugal; portanto nada nos importa com o des
tino que derão a esta gente, nem se são ou não cri
minosos ; o que entendo é que os devemos eixar ir 
para onde quizerem, sem nos em~a_raçarmos com a 
sua sorte. Segundo estes princ1p10s proponho o 
seguinte. 

« Por emenda ao parecer: Que se faculte ao go
verno qu e os deixe ir para onde quizerem, comtanto 
quo seja para fóra do territorio do Brazil.- Car
neiro da Cunha. » - Foi apoiada. 

O SR. BE:-iRIQUES DE Ri::zENDE: - Como tinha 
de votar pelo parecer da commissão, julgava escu
sado fa llar; mas ouvindo opinar como se estives
semos fóra deste mundo, devo dizer o que penso. 
Sr. presidente: a idéa que deve fazer-se de um 

r homem que vem de Portugal para d'aqui ser man
dado para Angola é a de um desamparado; sendo 
assim como se quer que elles mesmos procurem 
meios' do sahir para onde quizerem, e á sua custa? 

Q.._quem nunca vio o que vai P!llas prisões co~ 
esses infelizes é que póde opinar por esse modo. Eu v1 
muitos demorados aunos na prisão por não poderem 
ir para o degredo, porque até para isso era preciso 
que o1les mesmos soubessem so havia embarcação, 
porque nem o ministros nem os escrivães fozião o 
sou dever uem cuidavão nisso : era mesmo preciso 
quo os desgraçados pagassem ao escrivão para os 
fazer expedir e obrigar os navios a leva-los de graça . 
Isto posto, quem ha de levar taos homens para fóra 
do l mperio? 

Quem lhes paga a passagem, que sendo em navio 
strangeiro é tanto mais cara ? !.,!uem lhes procu~a 

e_ses navios? E' preciso pois ou solta-los no me10 
de nós para procurarem meios, o que não se quer, 
ou faze-los ficar eternamente nas prisões, porque é 
impossível que presos possão procurar navios, nem 
pagar passagem. Voto portanto pelo parecer da com
missão . 

O Sn. RooRJGUES DE CARVALHO: - O que estou 
vendo é que no fim da questão os homens ficão eter
namente presos . E como não ha de ser assim se estes 
miseraveis não têm nada 'I Até estão vivendo de fa
zer entes e outras cousas semêlhantes ? Uma vez 
que se decida que vão para onde quize~em, alguma 
embarcacão os ha de levar, mas esta nao os leva só 
porque nós decidimo_s que vão; não_ basta diz~r que 
saião para onde qu1zerem é preciso dmheiro; .e 
portanto ha de dizer-se ao governo que os _faça salnr 
autorisando-o para as despezas necessanas, e elle 
Já tomará as medidas que lhe parecerem conve
nientes. E' Y,to qtianto a mim o que deve tomar-se 
em consideração . 

O SR. CARNEIRO pedio então a palavra, e man
dou lambem á mesa a emenda seguinte : 

« Proponho que o governo fixe o termo de ~o~s 
mezas para que os presos dentro delle se possao ir 

para fóra do Imperio, fiscalisando a policia que l ( 
elles não fiquem no seu territorio. 

cc E pelo que toca aos outros que não acharem meios 
de sahir, se autorise o governo da provincia para os 
fazer transportar para qualquer lugar para onde a 
viagem seja menos dispendiosa. - Francisco Car
neiro. » - Foi apoiada. 

O Sn. CARVALHO E MELLO: - Levanto-me, Sr. 
presidente, para dizer poucas palavras. Este caso é 
novo pela~ circumstancias. Até agora os presos que 
vinhão sentenceados de Portugal, erão aqui recebi
dos para serem mandados ao seu destino. 

Cumpríamos as precatorias com que vinhão por
que estando unidos, e sendo considerados subditos 
do mesmo estado, deviam os assim fazer; mas no 
estado em que nos achamos, outra deve ser a mar
cha. A resolução é difficil. Executaremos nós ainda 
semelhantes ordens ? 

Não por certo, porque devendo-nos considerar 
potencia independente, não devemos ser os execu
tores das ordens de Portugal. Consideraremos a 
estes desgraçados como prisioneiros de guerra ; e 
guarda-los-hemos para as trocas que delles houve
rem em tempo competente? 

E' oppressiva esta medida, e injuriosa á humani
dade, e haverá duvidas em se reputarem prisioneiros 
de guerra homens nesfas circumstancias. Que resta, 
Sr. presidente? 

Faze-los embarcar em navios estrangeiros que os 
levem outra vez a Portugal. Haverá mais esta des
peza, que nos competentes ajustes entrará em conta 
com as mais a que Portugal tem dado causa, não 
reconhecendo desde Jogo, como devia, a indepeÍ1-
dencia do lmperio do Brazil. 

O SR. Fn_ANÇA: - Eu cuido que se não póde dei
xar de segmr uma parte do parecer, e outra parte 
da emenda. Porque muitos desses presos serão ma
rinheiros, que têm a facilidade de sahirem sem 
despeza em qualquer embarcação estrangeira para 
portos visinhos de. Portugal ; e alguns terão meios 
proprios , ou de seus amigos e parentes para se vol
tarem immediatamente á patria. 

Mas como esta condição não seja geral, mui a 
proposito me parece que a todos se facilite a sahida 
para fóra do Imperio ; e d' aquelles, que a não pu
derem etrectuar por meios proprios, faça o governo 
o que melhor entend er. De bom castigo lhes fica 
servindo entretanto a sua sorte. 

Julgou-se discutida a materia do parecer, e o 
Sr. presidente propoz á assembléa: 

1. 0 Se passava o parecer tal qual. - Não 
passou . . 

.2.0 Se approvava a emenda do Sr. Carneiro da J.,. 
1 Cunha. - Foi. ap rova a. -

Séguindo':Se a emenda do Sr. Ca.rneir'l, foi esta 
dividida em duas partes, e Rroposta a 1 ª emquanto 
ao termo em que deverião sahir para fóra do ter
ritorio do Imperio, e a 2• emquanto ao lugar para .l 
onde devião ser transporta!Ios, supprimida a pala
vra - de Portugal. - Forão ambas approvadas. 

O SR. PRESIDENTE: - A assembléa resolveu que 
se agradecessem a lord Cochrane seus importantes 
serviços ; eu consultõ a âssemblea para que resolva 
se o officio que se lhe dirige ha de ser assignado 
pelo Sr. secretario sómente, da mesma fórma que 
se pratica nos mais officios , em que se participão 
resoluções deste congresso, ou se ha de ser assi
gnado pelo presidente. Emfim decida-se o que se 
deve fazer para se executar. 
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O SR. FRANÇA: -Eu acho que deve ser o Sr. se
cretario ; e cuido que o que fôr assignado por elle 
ha de merecer a consideração de lord Cochrane. O 
Sr. secretario expede os officios em virtude das 
resoluções das actas; ora na acta respectiva se 
acha a determinação para os louvores, e por ella o 
Sr. secretario lavra o officio para lh'os dirigir; 
parece-me que não ha necessidade de abrir um novo 
exemplo. 

O SR. ANDRADA MACHADO: - Eu sou de opinião 
que o officio deve ser assignado pelos Srs. presi
dente e secretarios. O regimento manda que por 
elles sejão assignadas as resoluções da assembléa, 
isto é uma resolução, portanto não póde ser assignada 
só pelo Sr. secretario. 

O SR. FRANÇA: -O Sr. presiden.te assigna as 
resoluções nas actas ; mas as participações dellas o 
Sr. secretario as faz, nem o regimento diz outra 
cousa . . 1ão ha precisão de innovações. 

O SR. VERGUBIRO: - Isto é um caso extraordi
nario ; decida a assembléa o que lhe parecer ; se 
assentão que sendo assignado pelo Sr. presidente e 
secretarios é mais honroso, faça-se dessa maneira ; 
o que julgo é que a questão não merece que gaste
mos com ella muito tempo. 

Propoz então o Sr. presidente : 
1 1. 0 Se o officio seria assignado só pelo presidente. 
Venceu-se que não. 

I 2. 0 Se seria assignado só pelo secretario do ex-
pediente. - Venceu-se que não. 

3.0 Se seria assignado pelo presidente, e referen
/ dado pelos secretarios. - Decidio-se que sim. 

O SR. ANDRADA MACRADO: -Antes de so assi
gnar a ordem do dia quero fazer um requerimento. 
Cuido que estão vencidas umas poucas de leis ; a 
demora da sua publicação parece encerrar algum mys
tcno; requeiro pois com urgencia que se mandem 

. a Sua Magestade Imperial para serem prom ulgadas. 
E' pre.clso que de uma vez saibamos a lei em que 
ha_vemos de viver. (Apoiado, apoiado.) 

O SR.. PRESIDENTE : - Já perguntei por ellas ao 
Sr. secretario; está o trabalho a ultimar-se. 

O SR. ANDRADA MACHADO: - Então espere-se 
dous ou tres dias, e nada mais. Já o povo repara 
para isto como desconfiado; e com effeito é muito 
o que se tem esperado. -

O SR. PRESIDENTE deu para ordem do dia o pro
jecto de constituição. 

Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde. - Mi
guel Galmon du Pin e Almeida, secretario. 

.. 
RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA 

PARA JOÃO VIEIRA DE CARVALHO 

Illm. e Exm. Sr.- A assembléa geral consti
tuinte e legislativa do lmperio do Brazil manda par
ticipar ao governo que precisa lhe seja remettida 
uma copia autbent1ca da portaria de 2 de Agosto do 
presente anno, expedida pela repartição dos nego
cios da guerra á junta do governo da província da 
Bahia, em que se lhe determinou que remettesse 
-para esta cidade os__prisioneiros de guerra lusitanos 
que quizessem passar para o serviço do 1mperio, 
ajuntando á referida copia todos os esclarecimentos 

necessarios sobre os motivos que teve o governo 
para expedir a citada portaria. O que V. Ex. levará 
ao conhecimento de Sua Magestade Imperial. 

Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em 
13 de Outubro de 1823. - João Severianno M ciciel 
da Costa . 

PARA MANOEL JACINTllO NOGUEIRA DA GAMA 

Illm. e Exm. Sr.-A assem biéa geral constituinte 
e legislativa do Imperio do Brazil sendo-lhe pre
sente o parecer da commissão de fazenda sobre o 
requerimento de José Pedro Lopes de Andrade, que 
pediu ser nomeado escrivão da decima atrasada: 
manda remetter ao governo o referido requerimento, 
e participar-lhe que não obstante não ter lugar o 
provimento do officio que sollicita, deve o governo 
proceder com o supplicante na fórma da lei. O que 
Y. Ex. levará ao conhecimento de Sua l\fageslade 
Imperial. 

Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em 
13 de Outubro de 1823. - João Severia11no JI! aciel 
da Costa. 

PARA O MESMO 

Illm. e Exm . Sr. -A assembléa geral consti
tuinte e legislativa do Impeqo do Brazil manda 
participar ao governo que para ter a commissão de 
guerra e marinha as noções necessarias sobre o re
querimento de João Jacome de Bauman que pede a 
continuação da pensão que percebia pelo bofsinho, 
precisa que lhe sejão communicadas as razões por
que se mandou suspendor a dita pensão. O que Y. 
Ex. levará ao conhecimento de Sua Magestada Im
perial. 

Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em 
13 de Outubro de 1823.-Joào Severianno Maciel 
da Costa. · 

Sessão em t4 de Outubro de t 823 

PRESIDENCIA DO SR. RIBEIRO DE ANDRADA 

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da 
manhã, e não tendo chegado o Sr. Ribeiro de An
drada alé ás 10 horas e 4m quarto, tomou o lugar de 
presidente o Sr. secretar.io Maciel da Costa, por 
faltar tambem o Sr. Vice -presidente; e com
pletou-se a mesa com o Sr. Franca secretario 
supplente. • 

O SR. MIGUEL CALMON principiou a chamada· 
mas chegando o Sr. Ribeiro de Andrada tomou ~ 
seu lugar; e os Srs . secretarios igualmente occu
párão os seus. 

O SR. MACIEL DA CosTA continuou a chamada· e 
acharão-se presentes 67i.. faltando com causa 'os 
Srs. Rodrigues Velloso, t'erefra da Cunha, Araujo 
G.ondim, Duarte Silv~, Br~nt Pontes, Andrada e 
Silva, Alencar Carneiro ae Campos, l\Iarianuo de 
A1buquerque, êarneiro da Cunha, Nogueira da Gama 
Gamara e Sobreira; e sem ella os Srs. l\fontesuma ~ 
Carneiro. 

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

O SR. LOPES GAMA apresentou uma felicitacão 
dirigida á assem biéa pelo tenente coronel commân
dante do corpo de artilharia da província das Alagôas 
João Eduardo Pereira Collaco Amado.- Foi recebida 
com particular agrado. • 
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O Sn. sEcnETARio i\IACIEL DA CosTA <leu conta dessas esposas, e levando para a cadeia . Req~eiro 
de out.ra felic itação do commandanto das armas pois o adiamento do artigo para a doclaração dos 
da sobrcdita provincia das Alagôas, Joaquim ilia- sobreditos casos. 
rianno de Oliveira llello. - Foi recebida com parti- Foi proposto o adiamento; e sendo apoiado e dis-
cular agrado. cu tido, venceu-se que fosse o artigo á commissão 

DLse que tinha recebido a participação <l e mo- na fórma requerida. 
lestia do Sr. Monlesuma. -Ficou a assembléa Leu-se 0 art. 10 concebido nestes lermos: 
inteirada. 

Passou-se á ordem do <lia, começando pelo art. 8º « Art. 10. enhum brazileiro, ainda com culpa 
do proj elo d constitui ção, que fi cára adiado na formada, será condusido á pri são, ou nella conser
sessão cl e 10 do corrente, com a emenda do Sr. Ver- vado es tando jri preso, uma vez que pre:;te fianca 
gucirn . idonea nos caso em que a lei admitle fian ca; e pÓr 

A te tempo entrou na sala 0 Sr. Carneiro, e crimes a que as leis não imponhão pena maiÓr do que 
tomou a sento. seis mezes de pri são, ou de'slerro para fóra da comar-

.(Fallárão o~ Srs. Andra<la i\Iachado, Vergueiro, ca, livrar-se-ha solto. >> 

Dias, o Carn eiro; mas não se entendeu o tachigrapho O SR. PA UL.\ l\lELLo: -Eu qui sera que o mesmo 
João E levão .) que se fez ao art. 9° se fizesse a est e; é tambem pre-

0 R. Roc11A FRANCO mandou á mesa a emenda ciso que a commissão marque quaes são os casos cm 
seguinte : que se admilte fiança . 

« Proponho a suppressão das palavras - contra Propoz-se o adiamento, e sendo apoiado, entrou 
<i sua vontade . - Jlocha · Fran co. » _ ão foi em <liscussão. 
apoiada. O Sn . CARVALHO E l\1 ELLO: - Sr. presidente ; 

O R. Dus Lambem offereçeu a seguinte: O arl. 10 do projecto, que se discuLe contém 
« :\c: nhum cidadão brazileiro serâ obrio"ado materia muiLo analoga a um dos principaes direi-ª los do cidadão, que é a liberdade individnal. 

~~~n\~!'aç~~1j~~a~~~~rea ~~~i~~~~~~\c~~l:~ss. osD~~:~,~ Este direito sugrado e inauferivel do cidadão deye 
_Foi apoiada. • ser mantido pela constituição com toda a ex

tensão possív el. E' esta a primeira vantagem que 
U Sn. Crn1'Emo igualmente mandou uma nos o homem procura na socied ade, e para cnja con-

seguintes le1 mos: sen ·ação cede, e outorga uma parle da sua liber-
'' :\'enham ci dadão brazileiro será obrigado a dade ge ral. 

pre la r sem r compen. a, contra sua vontade, servi ços As leis pois devem guardar aquelle precioso direito 
pe _oaes, exce pto nos casos marcados na lei. - até o ponto em que se não offenda o direito de outro 
Francisco Ccm1eiro. »-Foi apoiada. cidadão, ou o interesse geral da sociedade. Um dos 

Jul go u-se a ma teria discutida; e propondo 0 principaes interesses é que todo o delicio seja 
r. pre idente se o arLigo pa sara tal qual estava punido, para evitar os damnos que da impunidade 

redi gido,-Venceu- e que sim. recrescem. Para que os crimes não fiqu em impunes, 
Propoz depoi as emendas, que por conterem e offra o cidadão delinquente a pena decre tada 

addiçües não ta vão prejudicadas com o vencimen- pela lei, ó mister qu e seja prezo, e guardado para 
to do art i.go ; e farão succes ivamenLe todas tres soffrer o ca Ligo que lhe fôr im posto por sent ença 
regei tadas . legal. 

Destes princípios tão claros e purns se deduz 
l'a sou-se ao arl. 9º do lheor seguinte: por necessaria consequencia, que a pri são é só justa 
« Art. 9. 0 Nenhum brazileiro será preso sem culpa e nece satia nos casos rm que o réo tem de soffrer 

formad a, exceplo nos ca os marcados na lei. '' pena corporal, e que urna vez que haja certeza de 
O n. A1u so LmA: - Antes que comece adis- que elle co mparecerá, quando fór necess·a rio soffrer 

cu _ão deste artigo trnho que representar que a a pena que se lhe impuzer, não é nccessaria a prizão 
commi ão de constituição não póde progredir nos e por conseguinte é injusta . 
seus trabalho por falta de membros. O r. Andrada Eis-aqui os princípios philosophico jurídicos das 
e i11•a e tá com licenca; o Sr. Pereira da Cunha proposições e labelecidas neste artigo em ambas 
está gravemente doente; e o Sr. Gama não se sabe as suas parles, quer o dizer- a fiança nos casos 
quando poderá rnltar á asscmbléa. Requeiro por que. a lei permitto- e-liYrarem-se os réos como 
1anlo que se nom eiem dous membros ao menos para eguros nos crimes leves-. Esta legislação que tem 
8upprir aquellas IalLas. por base tão sagrados principias de direito publico, 

O SR. PRESIDE1\TE, julgando urgente o requerido, é mais ou menos abraçada nos codigos das nações 
nomeou para a dita commissão os Srs. Yergueiro, e modernas: é estabelecida na conslituicão de Portugal 
Pinheiro de Oliveira . e muito conforme á jurispmdencia ºcriminal entre 

O R. Á1\DRADA MACHADO: - Sr. presidente: Eu nós até agora usada, .> 

creio que este art . 9° do projeclo de con tituição Em nenhum dos codigos antigos das nacões 
dern voltar â commissão para e~pecificar quaes estrangeiras se obserrão tantas providencias állm 
são os casos, em que o cidadão póde ser preso sem de segurar o réo para sotrrer a pena com a menor 
culpa formada. Não ·deixemos materia tão seria perda da sua liberdade pessoal, tendo-se assim em 
para lei regulamentar; é preciso que os brazileiros muita consideração a liberdade individual e o inle
saibão que sem culpa formada só em taos e taes resse geral da sociedade em não ficarem por punir 
casos podem ser arrancados das suas casas e fami- os delictos. A este respeito pois se estabelecerão as 
lias. (Apoiado) ha muito que leio papeis em que ~e carlas de seguro, tão antigas lalr ez como a monar
diz-jâ se póde viver seguro; ninguem recern chia porlugueza, os alvarás de fiança, e a doutrina 
ser arrancado dos braços de sua terna esposa-; de se livrarem os réos seguros nos crimes leves, o que 
e com tudo vejo que os yão tirando dos braços se observa por antiga pratica no fdro. 
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Verdade é, Sr. presidente, que muito proprio era, 
que taes materias se reservassem pa_r_a o codigo 
criminal, onde na parte do processo tcrrno lu1pr as 
regras estabelecidas. :Mas porque alli se na de 
ingerir esta dout.rina com mais extensão e ordem, 
não se segue qne sejào Lia conslit.uição tiradas estas 
regras elementare2, e quP. explicão a these geral da 
liberdade pessoal. 

Era mister que sollicitos nós em declarar, afiançar, 
e assegurar aos cidadãos brazileiros os seus direit os 
primoruiaes, e qu e são inhéren les á natureza . do 
homem cidadão dcixassemos de expli car as hm1ta
ções justas, que soffre. o direito da liberdade pessoal 
pelo facto de dehcto, pelo qual conLrahe o 
cidadão criminoso a obrigação de soffrer a pena, 
que a lei !impuzera, modificando-se porém quanLo 
é possivel a segurança para soffre-la com os seus di
reitos primiLivos. 

Por taes motivos que são a meu ver claros e 
luminosos não posso accomodar-me á doutrina dos 
illust.res preopinanles, que preLendem seja adiado 
este artigo. Nem porque pareça justo que havendo 
de demorar-se o codigo criminal se promulgue uma 
lei regulamentar, que declare os casos em que tem 
lugar a fiança, ou livrar-se o réo como seguro, 
me posso persuadir de que se deva adiar o arLigo, 
não só pelos moti 1•os já expostos, mas porque até 
que se acabe de discutir todo este projecto de 
const.ituicão, ha1·ei·á mui Lo tempo para se csta be
lecar e ºpromulgar a lei regulamentar, que me 
parece mui necessaria para accomodar a pratica os 

· novos estabelecimentos, que no projeclo de consti
tuicão vão estabelecidos ácerca do melhoramento 
do· processo criminal. Deve porLanto passar este 
artigo, que merece a sancção desta augusta assem
bléa. como fundado em princípios philosophico 
jurídicos, que vai aílançar a liberdade pessoal 
ainda do cidadão delinquente, e tem por base 
regras de justiça combi nadas com as de huma
nidade. 

O Sn. VrnG UE IRO: - Eu voto pelo adiamento ; 
o caso de que se trata neste artigo está quasi nas 
mesmas circumstancias que o do artigo antece
denlP., e por isso me parece que deve haver igual 
resolução; aquelle adiou-s~ para se marcarem os 
easos em que o cidadão póde ser preso sem culpa 
formada, pois fique este tambem para se marcarem 
quaes são aquelles em que tem lugar a fiança. Eu 
não vejo ditrerença que peça diversa determinação. 

O Sn. ArmnADA J\lACHADO: - (Não o ouvirão os 
tachigraphos .) 

O Sn. PRESIDEi'iTE propoz á votação o adiamento, 
e foi regeitado. 

O Sn. FRANÇA: - As nossas leis marcão os casos 
crimes em que se denegão as fianças, cuja concessão 
até ao presente esteve á ca rgo do expediente do de
sembargo do paço: os casos não excepluados ficão 
na comprek·ensão da regra geral. Não é pois um 
direito novo o que se estabelece n es te artigo da 
constituição quanto a relaxar-se a prizão dos réos 
pron unciados que têm fiadores é sómente direito 
novo o modo abreviado que ahi se indica de 
se concederem ta es fianças, fazendo-as objecto 
de just.iça entretanto que até agora se houverão 
como materia de graça. 

Os circuitos de que dependião semelhantes des
pachos constituem sem dnvida o fundo do mal, e 
os vexames de que cumpre sejamos alliviados por 
um artigo constitucional. E' pois necessario que 

elle seja pronunciado de uma man eira superior a 
toda a duvida na pratica ; e para e se elfeilo me 
parece melhor que o artigo se conceba nos termos 
ria seguinte 

« EMENDA 

« enhum brazileiro, ainda com culpa formada, 
sera conduzido á prizão, ou nella conservado es
tando já preso, uma vez que pre te fiança idonea 
peranLe o juiz da culpa, nos casos em qne a lei 
admitte a fiança etc.-0 dcpuLado, França. u-Foi 
apoiada. 

O Sn. VE11GUElllO olfcreceu a seguint emenda: 
" A fiança será presladn pe rante o juiz que faz 

executar a prisão.-Vcrgueiro . >>-Foi apoiada. 
O Sn. AnAUJO LmA tarnbe111 mandou a seguinte: 
« Em lugar da parle do artigo que principia e 

por crimes ele., diga-se-e a lei poderá estabelecer 
em alguns casos que se livre o cidadão solto inde
pendente de fian ç.a.-Ar(iujo Lima. 1i-Foi apoiada, 

O Sn. A11ouc1rn RF.ND0:-1 :-Acho, Sr. presidente 
que este artigo é muito constitucional, claro, e bem 
exa rado. Em outro tem po todo o criminoso pro
nunciado á prisão e livramento, em re~ra geral de
via ser preso, e só o não era, quanuo em certos 
casos lhe era concedido alvará de fian ~a pelo desem
bargo do paço, ou quando tinha carta de seguro. 
Hoje por este artigo serã a regra geral o não ser 
preso uma vez que preste fian ça idonea : a excep
ção desta regra sómente serã nos casos graves, em 
que lhe fõr negada essa fiança. Por este mesmo 
arLigo vem a ser esta fiança muito facil, po rqu e a 
poderá admittir o mesmo juiz da cu lpa sem depen
dencia do desembargo do paçn. 

Eu não apoiei a emenda do Sr. França cm que 
quer que se accrcscente as palavras-p rante o juiz 
da culpa- não porque assim não de·: a ser, sim e 
unicam ente por jul"ar de necessaria ,. •sa emenda, 
porque essa mesma doutrina se coll ige .! as palavras 
do artigo: nell e se diz-nenhum br::zilt:iro ... Será 
conduzido á prssão etc. Se pois lt)ndo o juiz da 
culpa passado o seu mandad'> de prisão, sendo es te 
enLregue aos officiaes de jus Liça para o conduzirem 
ú cadeia, não deve a ella ir uma Yez que olfereça 
fiança idonea, claro está que neste e se111blhan t s 
casos, pedindo o réo que o levem ao juiz, o offi
ciaes da diligencia o devem fazer; e então olfere
cendo o réo o seu fiador, e achando o juiz que elle 
é idoneo, deve immediatamente chamar o seu es
crivão, e fazer lavrar o termo, porque o réo d'ali 
deve sahir solto para sua casa. E' assim que eu 
entendo a lema des te texto. 

Pelo contrtrario delle se não póde entender que 
esta fiança possa ser admittida pelo juiz da dili
gencia, v. g. o juiz deprecado, a quem o juiz da 
culpa dirigio um precatorio para prender aquelle 
réo, então existente no seu districLo : e é por isso 
que eu achei, e volarei pela emenda do Sr. Ver
gueiro, porque é justo que lambem neste caso não 
seja preso no réo, uma vez que elle pres le n sua cau
ção. 

A segunda regra geral ileste mesmo artigo é que 
tambem não sejão pres(IS os réos nos casos menos 
graves, em que segundo a lei não caiba pena maior 
do que seis mezes de prisão, ou degredo para fóra 
da comarca : quer dizer que nestes casos, e nos que 
ainda são menos graves, e tenhão menores penas 
os réos, não devão ser presos, ainda mesmo sem 
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fiança, isto é que não sejão pronunciados senão a 
livramento, e nunca a prisão e livramento. 

mente se retirou etc. mas pergunto eu quem é que 
o ha de castigar T A assembléa? Não. Ha de ser 
o governo, e depois de sentença pronunciada em 
conselho de guerra, onde ha de esse official ser ou
vido de sua defeza. 

Isto mesmo temos nós nt1 nossa legislação antiga 
mas nunca com tanta amplitude. Comtudo encon
tro neste artigo uma parte que me parece necessitar 
de emenda; porque estendendo-se esta providen
cia, ou esta benificencia até ao crime, pelo qual o 
réo merece a pena de s11is mezes de pri~ão, que é 
já uma pena pesada, cslende-se nos casos de des
terro sómente ao degredo para fóra da comarca, o 
qual ó summamente desigual á prisão de seis me
zes: por isso para não apparecer na lei tamanha 
differcnça otrereço para ir á mesa uma emenda do 
theor seguinte: 

« Em lugar de-ou desterro para fóra da comar
ca-se emende-ou desterro para fóra da provincia. 
14 de Outubro.-Toledo Rendon. »-Foi apoiada. 

O SR. PAULA l\IELLO ofTereceu igualmente outra 
emenda : 

« enhum cidadão brazileiro ainda sem culpa 
formada será conduzido á prisão, ou nella conser
vado estando já preso, uma vez que preste fiança 
idonea perante o juiz da prisão; salvo nos crimes 
a que esteja imposta pena de morte natural ou ci
vil ; e nos crimes a que as leis não imponhão pena 
maior que seis mezes de prisão, ou desterro para 
fóra da comarca, livrar-se-ha solto: salvo nos ca
sos em que a mesma prisão servir de pena correccio
nal. - Paula e So11za. >> - Foi dividida em tres 
partes, e apoiada em todas tres. 

O Sn. PRESIDENTE declarou adiada a discussão' 
por dar a hora da leitura das indicações. 

O SR. ANDRAD.~ MACHADO pedio a palavra, e 
mandou á mesa a seguinte 

« INDICAÇÃO 

u Proponho que se peção ao governo informa
çõe~ sobre a fuga da corveta Liberal, e levanta
mento tlo bloqueio de Montevidéo.-Andrada ftla
clrado. >> 

Requerida a urgencin, foi apoiada, e entrou em 
discussão. 

O Sn. HENRIQUES DE RBzE 'DE :-E' preciso sa
bermos uma cousa : veio essa corveta? Está ahi? 
Pois se ella ainda não chegou, como póde o governo 
informar sobr.!) essa fuga, e levantamento de blo
queio? E' neccssario que ella chegue ; que o com
mandante dê conta da sua commissão, e da sua 
conducla, para então o governo poder dizer-nos 
alguma cousa. Eu não creio que elle possa infor
mar-nos sem isso : e é por esta razão que voto con
tra a urgencia. 

O Sn. ANDRADA MACHADO : - A corveta não 
consta que chegasse, porém vierão o!Iicios de 1\Jon
tevidéo ; e se por elles não puder o governo dar-nos 
as informações que precisamos, diga isso mesmo, e 
estou satisfeito. 

O SR. FnANÇA :-A questão induz uma prejudi
cial que é nocessario discutir; e é esta : tem a 
assembléa direito de interromper o curso da admi
nistração do poder executivo, mandando retirar va
sos de guerra em commissão? Não certamente. 
Para que servem logo as informações que se pre
tendem pedir? se não temos que deliberar sobre o 
negocio, para que é querermos informar-nos delle'! ... 
Tem-se dito que o commnndante da corveta não 
cumprio com os seus deveres, que vergonhosa-

A que vem pois entrometter-se a assembléa ·a 
tomar conhecimento intempestivo, e ocioso de um 
assumpto que tem a sua marcha regular e sabida 
em direito? Por ventura vai nisso a salvacão da 
patria, para que saltemos as barreiras das nossas 
peculiares attribuições, e vamos de encontro clm
car as attribuiçõcs do governo? ... Não certamente. 
Logo, se essa imperiosa lei da necessidade não 
urge, e nos não cobre, mal obraremos, e com abuso 
de poder, em avancarmos o primeiro passo ao co 
nhecimento de um· negocio que nos não pertence. 
Voto pois contra a indicação. 

Julgando-se discutida a urgencia, foi posta á 
votação, e approvada. 

Fez-se portanto 2• leitura; mas perguntando o 
Sr. presiden~e se era objecto de deliberação: Ven
ceu-se que nao. 

O SR. PAULA MELLO :- Parece-me que não está em 
regra este modo de propôr as indicações. Quando 
se discutia o regimento, no capitulo das propostas 
ofTereci eu um additamento, indicando o modo de 
proceder quando ellas não têm por objecto alguma 
lei ; e sendo tomado em consideracão o dito addi
tnmento, resolveu-se que fosse reinett.ido á com
missão da redaccão do regimento para se formarem 
os artigos que fallavão sobre indicações. Segundo 
o additamento~ visto que está approvado, é que 
deve regular-se a marcha destas indicações ; e eu 
peço a V. Ex . que convide á com missão para inse
rir aquelles artigos no seu competen te lugar . (•) 

Assim o fez o Sr. presidente. 
O SR. SouZA 1\lELLo pedio a palavra para fazer 

um requerimento, e o mandou á mesa concebido 
nos termos seguintes: 

« Requeiro que as netas da caruara da villa do 
Penedo, em que a mesma pede pur artigos algumas 
reformas, tenhão destino, indo a uma commissão, 
e que o mesmo se pratique com a da villa do Poxim 
que agora apresento, afim de propôr a commissão 
o que fõr util.-José de Souza Jlf el!o. " 

Decidio-se que o Sr. secretario Calmon exami
nasse as dilas actas, e désse conta á assembléa do 
seu conteúdo. 

O SR. SECRETAtuO CAL~ION, como membro da 
commissão de redacção das leis, apresentou redi
gida segundo os ultimos vencimentos a lei dos go
vernos provisorios, apontando as correccões feitas 
nos seus competentes lugares. • 
. Q SR. PRESIDENTE perguntou se as correcções 
md1cadas estavão conformes com as emendas 1en
cidas. Decidi o-se que sim. 

O Sn. SECRETAl\10 C.uMON :- Peco a V. Ex. para 
concluir este negocio de todo, qÜe consulte a as
sem biéa se as leis se hão de nnmerar...CODlO s.e _pra
ticny_a nas r es eLisboà; e - iam bem se a dãta 
:'feve ser a do dia da sancção, ou :_:quello em que 

(') Creio que o illustre deputado se referio ao addi
lamento que tinha proposto na sessão de 27 de Junho 
pag. 143, col. t.a 

Na ~alia qu~ então fez·"º deve corrigir um erro typo
graph1co; pois onde diz- antes do artigo 84- deve 
ler-!ie- antes do artigo 48. · 
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se_ap.i:esenLotL o projecto. Convém que isto se de
éida para evitar desde já novas questões. 

O SR. PRESIDENTE fez ambas as propostas; e 
r.esolveu-se que não se nlllueras$eID as leis, e que a 
data fo3se a da sancção. 

'o SR. CARV.\LHO E MRLLO :-Falia ainda a lei 
que manda conservar em observancia a leg1slacão 
que até agora nos regia, porque a tabclla que ctêvc 
acompanhal-a não está nem na commi são da re
dacção, nem na especial que se creou para , formnr 
e é precisa a remessa do quo se venceu para se 
apromptar. 

O SR. SECl\ETAl\IO deu os esclarecimentos pl'CCi 
sos sobre o quo acabava ile dizer u nobre deputado; 
e resolveu-se que a commissão eFpecial a apresen
tasse no dia seguinte. 

O MEsno Sn. SECl\ET.\1\10 pedia a palavra, e leu 
a seguinte 

cc INDICAÇ.ii.O 

cc ?roponho que se erija em villa a notaYC' l po
voaçao de Nazarcth, o se lhe"ãê titulo e timbre da 
maneira prõjiosfa para as villas do neconcav~·.
Calmon. »- llequcrida a urgencia, foi apoiada, e 
vencida . 

O Sn. FRANÇA: - Sr. presidente : Eu requeiro 
por ~em da _ordem que o illustre depu lado reduza a 
sua rndicaçao a projecto de lei ; ou então manrl e-se 
a ~ma commissão para a redigir. 1ào procedendo 
assim, estamos a gastar tempo inutilmente. 

O SR . . PRESIDE'iTE fez a propos ta ; e decidi o-se 
que d P ~' ia remetl er-se á commis. ão de legislação 
que red1g1ra outros semelhantes. 

Em consequencia fez-se 2• leitura, e fi cou assim 
determinado. 

Fez-se lambem a 2• l eitura da indicatão do I'. 
Andrada Machado para se eri rr ir cm villâ a ilha ·de 
ltaparica; a qual tinha sido p~·opos ta na sessão de 
7 do correu Le. 

Foi remettida á mesma com missão para a reduzir 
a projecto de lei. 

_Al~uns Srs. deputados requererão que as com
m1ssoes encarregadas dos negocios de J\fontevidéo 
apre~entassem sobre ellos OsõU parecer com ur
gencia; e o Sr. presidente convidou as mesmas 
commissões para assim o fazerem. 

O SR. CALDAS :-Como ha ruais de cinco mezes 
~ue está installada a as~embléa, e ~ão tem com pa
iec1do o Sr. deputado l\11guel Joaqmm de Serqueira 
pa'.ece-me. necessario que se chame o supplente, 
pois com~em qu~ quanto antes se complete a re
presentaçao nac10nal; estamos com o maior tra
balho entre mãos; e é justo ouvir sobre elle os 
representantes das differentes províncias. A esse 
fim offer~o a seguinte 

C( INDICAÇÃO 

.<< Proponho _que, visto. não ter comparecido o 
81. deputado llhguel Joaquim de Serqueira se cha-
me o suppente para tomar assento. ' 

cc Paço da assembléa, 14 de Outubro de 1823.
Caldas. >> 

.Requerid~ a uri~encia foi apoiada, e vencida ; e 
feita a 2~ l_eitura, JUigou-se ?bje_cto de deliberação; 
mas dec1d10-se que fosse pmueiro á commissão de 
poderes para dar o seu parecer. 

O SH. CosTA R\lmos apresentou um requeri
mento d D. Victorina Hosa Ilot.elho, viuva do te
nente José Constantino Lobo Botelho, pedindo me
tade do soldo que vencia s u marido.-Foi remetti
do ás commissões de guerra e fazenda. 

O Sn. AllAUJO V1ANNA :-Eu tenho quo offerecer 
á con id raçào da assembléa uma indicação sobre 
os adiamentos dos pareceres de com missões. 

Logo que qualquer Sr. deputado pretende fallar 
sobro o parecer apr sentado, fica adiado ; mas ou 
acho quo 6 deveria adiar-se, quando se conhecesse 
qu o a razões de o contrariar linhão algum funda
m nto; e por isso me parecia que e ouvi ssem sem
pre es as razões da opposição, porque poderáõ ser 
do tão pouca monta, que apesar dr. lias se appro\·e o 
parecer. 

Ei aqui o qu e mo lembra para evitar este incon
venionto: 

« Proponho que harendo quem fall e contra algum 
parecer de commis üo, não so verifique o adia
mento, som que o r. deputado qu o pedir a pala
na exponha as razões da sua oppos i ~ào.-A raujo 
Vianna. » 

llequerida a urgencia, foi apoiada e vencida ; mas 
dada a hora ficou adiada. 

O R. P1u:sIDEl'iTE a signou para a ordem do dia 
o projecto de constituição. 

Levantou -se a sessão ás 2 horas da tardc.-Jl/igucl 
Catmon du Pin e Almeida, secretario. 

HESOLUÇÕES DA ASSfülBLÊA 

PARA JOSE JOAQUIM CARliEll\0 DE CA!Ul'OS 

lllm. e Exm. r.- A a sembléa geral con ti
tuintc e legi latim do lmperio do Hrazil, 111anda 
participar ao governo que precisa de e clarecimcntos 
sobre as ordens expedidas pela r 1Jpartição dos negó 
cios do Jmperio, em \·irtude das quaes forào incluí
da~ no balanço do thesouro publico , do mez de Julho 
do preseuLe anno, as parcellas seguintes : os paga
m nLos dos creados e creadas da casa de El-llei e 
Rainha de Portugal: as dcspezas das rcaes cavalhe
rices : as da bibliotheca publica: e a diaria dado ao 
deputado de Angola ás Côrtc de Portugal. O que 
V. Ex. levará ao conhecimento de Sua J\lagestadc 
Imperial. 

Dous guarde a V. Ex. Paço da assem biéa, em 
14 de Outubro de 1823.-J oão Severianno JJJ aciel 
da Costa. 

PAl\A CAETANO Pll'iTO DE illiRANDA i\IO:-ITENEGl\0 
lllm . e Exm. Sr.- A assembléa geral consti

tuinte e legislativa do lmperio do Brazil, sendo-lhe 
presente o parecer da commissão de legislação so
bre o oillcio remettido pela repartição dos nego
cios da j:.istiça na data de 30 de Agosto proximo 
passado , relativo_ao destino que deve dar-se aos pre
sos que se achão nas cadeias da cidade da Bahia, 
remettidos de Portugal para cumprir degredas em 
A1ríca e Azia : manda participar ao governo que 

m resolvido q-ue dentro do razo de dous mezes, 
que o mesmo governo eve marcar, possuo os ditos 
presos sahir para fóra do Imperio, fi scalisando a 
póllcia a verificação da sua sahida; e quando succe
da que alguns _n ã~ tenhão meios de retirar-se, o go
verno da provrnc1a os faça transportar para onde a 
viagem fõr menos dispendiosa, comtanto que seja 
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para fó!!!_do tcrritorio do_Brí!zil. O que V. Ex. levará 
ao conhecimento de Sua l\lagestade Imperial. 

Deus guarde a V. Ex . Paço da assembléa, em 
14 de Outubro de 1823.--João Severianno Ma ciel 
da Costa. 

PARA MA:'<OEL JACINTllO NOGUEin.\ DA GAMA 
lllm . e Exm. Sr.- A assembléa geral consti

tuinte e legislativa do lmpcrio do llrazil, sendo·lhe 
presente o parece r das commissões reunidas de fa
zenda e instrucção publica sobre a representação do 
irmão Joaquim Francisco do Livramento, que pedio 
uma consignação para supprimento das despezas do 
seminario da vi lia de ltú: manda participar ao go
verno que tem resolvido que pela junta da fazenda 
da província d'3 S. Paulo eja soccorrido o dito se
minario annualmente com a quantia de trezentos 
mil réis, que devem sahir do cofre do subsidio litte
rario da referida provincia, a cujo fim autorisa o 
governo para a expedição das ordens necessarias. 
O que V. Ex. leva1't't ao conhecimento de Sua '.\lages
tade Iro pe riv.l. 

Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa, cm 
14 de Outubro de 1823. - Joao Severianno Maciel 
da Costa . 

l'ARA JOÃO VIEIRA DE CAR\'.\LHO 
lllm. e Exm. Sr.- A assembléa geral consti

tuinte e 1 gislativa do Imperio do Brazil, approvan
do o parecer da commissão de guerra e marinha so
bre o requerimento de i\Ianoel ~Iadruga de Bitten
co urt, em que se queixa de se lhe ter negado a es
cusa que pedira, e quo lhe devia ser conferida pela 
determinação do decreto de 13 de Maio de 1808 : 
manda remetter ao governo o referido requerimento, 
para que partici pe a esta assembléa os motivos d<). 
denegação da dita escusa. O que V. Ex. levará ao co
nhecimento de ua i\Iagcstade Imperial. 

Deus guarde a V. Ex. Paço da a scmbléa , cm 
14 de Outubro de 1823.-Jocio Sei;erianno Jllaciel 
da Custa . 

PARA O !IESllO 

Illm. e Exm. Sr.- A assembléa geral consti
tuinte e legislativa do lmperio do Brazil manda par
ticipar ao governo que para instrucção da commis
são de guerra e marinha, que tem de dar o seu pa
recer sobre a legalidade dos vencimentos do actual 
inspeclor do arsenal do exercito, precisa que lhe 
sejão transmittida. informações sobre os referidos 
vencimentos, e os titulos por que lhe forão conferi
dos. O que V. Ex. levará, ao conhecimento de Sua 
~Lagestade Imperial. 

Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em 
i4 de Outubro de 1823.-João Severianno Maciel da 
Costa. 

PARA O MESMO 

Illm. e Exm. Sr. - A assembléa geral consti
tuinte e legislativa do lmperio do llrazil, appro
vando o parecer da commissão de guerra e marinha 
sobre a representação do governo provisorio da pro
vincia do Ceará, que pedio a extincção de um bata
lhão creado pelo governador das armas interino 
d'aquella provincia, cuja represen lação foi remet
tida a esta asscmbléa pela repartição dos negocios 
da guerra na da la de 13 de Setembro: manda par
ticipar ao governo que, pe rtencendo-lhe o conhe
cimento deste neçocio, deve quanto antes dar as 
providencias que Julgar adequadas, sem quA haja 

necessidade de lei para annullar aquella creação, de 
puro arbitrio do referido governador das armas. O 
que V. Ex. levará ao conhecimento de Sua Mages
tade Imperial. 

Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em 
14 de Outubro de 1823. - João Severianno 111 aciel 
dei Costa. 

PARA O l!ESMO 

lllm. e Exm. Sr. - A assernbléa geral consti
tuinte e legislativa do lmperio do llrazil, appro
vando o parecer da comrnissão de guerra e m.arinha 
sobre a representação que a camara da v11la de 
Porto Alegre da provincia do llio Grande do Norte 
dirigiu a Sua l\Iagestade Imperial, e foi reme.ttida a 
esta assembléa pela repartição dos negoc10s da 
guerra na data de 12 de Setembro proximo p~ss~do, 
em que pediu a creação de um batalhão de m1hcias: 
manda participar ao governo que não tem lugar a 
creação de novos corpos emquanto se não regular 
fixamente o numero de tropa, que deve haver no 
Imperio, exeplo se algumaindispensavel necessidade 
assim o exigir. O <IUe Y. Ex. levará ao coohecilllento 
de Sua ~1agestade Imperial. 

Deus gL1arde a V. Ex. Paço da assem bléa , em ~4 
de Outubro de 18-.23. - João Sei;erianno ,JJac1el 
da Costa . 

Sessão cm l õ de OutullI"o de i 823 

PRESIDEXCI.\ DO SR. RIBEIRO DE AXDRADA 

Reunidos os Srs . deputados pelas 10 horas da 
manhã, fez-se a chamada, e acharão-se presentes7?, 
faltando com causa os Srs. Pereira da Cuuha, Arauio 
Gondim, Carneiro, Andrada e Silva, Alencar, Bocha, 
l\Iarianno d'Albuquerque, Furtado de Mendonça, 
Camara, e Almeida e Albuquerque . 

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

O SR. SECRETARIO CALMOi'! deu conta do exame 
que lhe fcl ra encarregado das representaçõe~ d~s 
camaras das villas de Poxim e Penedo na provmr:ia 
das Alagoas; e disse que sendo o principal objecto 
da l • a cxtincção de diversos impostos, era de v~to 
que se remettesse á commissão de fazenda, as im 
como a 23, por nella avultarem negocios ecclc~ia~
ticos, julgava que devia remetter-se á comm1ss~o 
ecclosiastica ; e que estas duas darião as outras di
recções que se julgassem necessarias.- Resolveu-se 
que fossem ás commissões indicadas. 

O Sn. l\hu mandou á mesa uma eticão dos pre
sos da cadeia desta Ccll·tc, queixando-se o atraza
menlo de seus livramentos, e attribuindo-o aos 
escríviies e ministros . - -Foi r mettida a êommis-
sii ciejustiça. • 

Passou-se á ordem do dia, e entrou em discussão 
o Art. 10 do projecto de constituição, que fiecí.ra 
adiado na sessão antecedente com as emendas dos 
Srs. Vergueiro, Araujo Lima, França, Uendon, e 
Paula e ~lello . 

(Fallárão os Srs. Andrada Machado, Montes~ma , 
Araujo Lima, Brant Pontes e Galvão, mas nao se 
entendeu o tachigrapho Victorino.) 

O SR. FRANÇA: - Eu não descubro nenhum em
baraço em se admiltir a minha emenda, antes ~stou 
persuadido, que ella vai simplificar d'antemao o 
meio, ou formula de serem os réQ! relaxados da-" 

25 
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prisões immediatamente que houverem fiadores, 
que caucionem a sua estada em juízo. 

O direito das fianças ás pnssoas dos róos em cer
tos casos não é estra nho entre nós, se não muito co
nhecido !'l corrente: nem nós fazemos delle artigo do 
constituicão por outra causa, sllnão para co nverter 
em nat.ureza de justiça esse mesmo direito que até 
agora tínhamos como materia de graça. Logo para 
perfeito complemento do artigo ddclare-se que o 
juiz da culpa é o juiz da co nce.si\O da fiança, salvos 
os recursos para as autoridadti · legitimas du poder 
judiciario que lhe são superiores . 

O artigo, segundo se acha redigido, diz que ne
nhum brnzileiro ainda com culpa formada será co n
duzido á prisão, ou nella co nse1·vado, esta ndo já 
preso, uma vez que preste fiança idonea nos casos 
em que a lei ad111itte a fiança : mas não diz a for
mula, nem a autoridat.!e que lhe ha de fazer bom, e 
effectivo o goso desse direit.o. 

Bem, depende isso pois do arbitrio do legislador, 
que houver de fazer uma lei regulamentar; e não póde 
es te es tabelecer ahi uma formula de prestação de 
fianca. que equivalha ao enfadonho circuito, com que 
até ·agora se te:u a mesma fianca concedido pela 
mesa do desembargo do paço? PÓde certamente: e 
então que vai de utilidade no artigo constitucional? 
Nada, ou quasi nada certamente. 

Senhores, en tendamo-nos; pretende-se que a con
stituição diga que a fiança dos réos em os casos que a 
lei a permittir é um acto necessario do poder judi
ciario; ou por outra que o juiz da c11lpa de um réo 
pronunciado a prisão lh'a deve necessariamente rela
xar, logo que o mesmo réo apresente perante elle 
fiador idoneo. 

Seja qual fór a lei que de futuro se haja de fazer 
sobre este objecto, deve ser concebida em sentido 
restriclo a es ta hase consLiturional. Se deixamos 
abertas na const.ituição para as leis regulamentares, 
serão tantas as interprntações, que do texto não 
fique mais que a casca esteril sem nenhum sueco da 
liberdade c:vil que nella queremos estabelecer. I to 
pelo que pertence á minha emenda : quanto á do 
Sr. Vergu eiro nã.1 a posso admittir, visto como em 
regra não podam os juizes doprocados para a prisáo 
conhecer dos motivo3 porque se ella t.!ecretou ; e po1· 
isso nem menos deliberar sobre a concessão, ou de
negJção da fiança. 

O Sn. A11ouc11E RENDON :- Sr. presidente: este 
artigo é muito claro, e está bem exarado. Até aqui 
nos crimes a regra geral era , que todo o hom em 
pronunciado a prisão e livramento, ni10 tirando 
ca rta de seguro, devia ser preso; e em certos casos 
exceplu ad~s era solto com fian ça, a qual sómente 
era concedida pelo desem bargo do Paço. 

Agora por es te artigo a excepção fi ca mudo re -
9ra geral; porque em regra nenhum cidadão póde ir 
a prisão, ou nella ser conservado dando fianca ido
nea . Estél' é a regra geral, como disse; e só sê exce
pluão os casos graves marcados na lei e em os 
quaes se não deve admittir a fiança. Aqui houve 
uma emenda para se. tleclarar, que essa fiança deve 
ser dada perante o juiz da culpa; eu a não apoiei, 
e tive razão parn isso; porque como neste artiga se 
diz -que não será conduzido á prisão dando fiança 
e es ta parle do artigo não tem entrado em duvida 
fica sendo evidente que a fianca deve ser admiLtid~ 
pel-0 jniz da culpa e não pelo.desembargo do P.aço. 

Passa o jniz a ordel)'l de prisão, o official a apre
senta ao réo para o levar á cadêa; este diz ao ofi
cial - vamos á casa do juiz, que tenho fiador- vão 

ao juiz e é do dever deste, vendo a fiança, chíll)ll).r 
o seu escrivão, m&nda1· lavrar o termo e soltílr o 
homem para li Vl'arr.s.e ~oito. Pelo contrario, apoiei 
a emenda 110 Sr. Vergueiro, para que lambem 11.4-
mittisso a fiança o juiz da execução, porque este 
caso não se deduz bem das palavras do texto. Mui
tas vezes o réo está Ausente e morador em difTe
rente districto; então é preci~o prccatoria e o réo 
vai ser preso longe do juiz da cu lpa ; por isso para 
e verificar a regra geral dcs to artigo convém que 

lambem o juiz da execução a~mitta a fiança, por 
isso mesmo que no precatorio devia ir cleclaradn a 
culpa. Eu, Sr. presidente, assi m o enLendo. 

Julgou-se a ma teria di cu tida e o Sr. presidente 
propoz : 

1. 0 Se a nssembléa approvava tal qual a l• parte 
do artigo até á palavra fiança.- Venceu-se que 
sim. 

2.0 Se passava a emenda do Sr. França. -Não 
passou. 

3. 0 Se passa1'a a do Sr. V rgueiro. -Tambem 
não passou. 

4. 0 e passava a do r. Pat1la :ifollo.-Julgou-se 
prejudicada. 

5.0 Se a assembléa approvava a 2• p..irte do ar
tigo.-Approvou-se, ficando por i so prejudicadas 
as emendt\s dos Sr~. Rendou e Araujo Lima. 

Seguiu-se o art. 11 do lheor seguinte: 
« Art. 11. Nenhum brazileiro será preso, á ex~ 

ce pçã.o de flagrante delicto, senão em virtude de or
dem do juiz, ou resolução da sala dos deputados, 
no caso em que lhe compete decretar a accusação, 
que lhe devem ser mostradas no momento da pri
são: exccplua-se o que determinuo as ordcnan~as 
militarns respeito á disciplina e r crutamento do 
exercito. >) 

O S1t. l\10NtESUM.1. :-Este artigo precisa ser re
formado na parte em quo diz sc11ci.o e · ~ virtude de 
ordem do juiz ou resotuçãu da sa 1 dos depi~
lados. No art. 43 é que se estabelece 111e a assern
bléa grral ha de constar de duas sala::; sala de depu
tados e sala de senadores; e como es:;J artigo ainda 
não passou, não se póde deliberar sobre esta parte 
do que está a discutir-se, sem primeiro se decidir 
aquellc. Eu creio porém que se póde mui bem re
mediar este inconveniente alterando-se a doutrina 
do que se debate; cu não vejo necessidade de !aliar 
aqui em sala de deputado·; em se dizendo: em vir
tude de ordem de jui:i; competente, está entendido 
quo é o magisu:ado ou a autoridade legitima para 
aqueUe acto, sem que seja necessa rio declarar ex
pressamente que essa autoridade póde ser a sala 
dos deputados; ou então se a assembléa quer que se 
conservem estas palavras, fiquo adiado o artigo para 
quando se lratar do outro . Isto me parece tão claro 
que julgo desnecessario accresconlar mais cousa al
guma e limito-me a mandar a minha emenda que eu 
concebi nestes termos : 

« EMENDA 

« Proponho c1ue depois da palavra ordem se ac
crescentem as de autoridade competente su ppri
mindo-se as que se seguem até accusação.-isLo-ou 
resolução da sala etc .-0 deputado, llfontesuma.»....,..,.. 
Foi apoiada. 

O S1t. CARV.1.LHO E MELLO :-Sr. presidente, de
pois de terem os sabios autores do projecto de con~ 
stituição estabelecido os direitos individuaes de 
maior importancia, que competem aos cidadã.os 
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brar.ileiros, assentárão em pó.r con;iQ primeiro a 
-liberdade pessoal-, was logo no fim do 11rt, 7° 
que os estabeleceu em gera,!, declarárão que elles 
tinhão as expticaç!)es e modificações seg1tintes. 

Entre ella~ se puzerâo nos arts. 8°, 9° e 10° as 
que por Corça do bem geríll da sociedade deve sof
frer a -liberdade pessoal- estabelecida em these 
no ari. 1°. 

Seg11ião-se as declarações estabelecidas no art. 11 
ora em questão; e na verdade, mui justo era que 
tivessem lugar as doutrinas nelle propostas, pois 
que sendo conveniente que o réo que commetteu 
qualquer delicto, seja preso para um dia soffrer a 
pena imposta pela lei, não o deve ser sem a prova 
legal, que no processo criminal es teja decidida bas
tante para a informação do dt'licto. 

No primeiro caso deste paragrapho a prova exis te 
porque é apprehendido no acto mesmo de commet
ter o cri me, e no segundo deve apresentar-se ao ci
dadão por escl'iplo o mandado do com petente juiz. 

Este mandado ou ordem expressa de prisão é a 
certeza de que contra o cidadão houve processo in
formatorio, no qual foi declarado réo, ou é arguido 
de delictos, pelos quacs a lei permitte, qu e possa 
ser preso sem culpa formada, como se explicou no 
art. 9°. 

Em todos estes caso3 o cidadão soffre mingoa da 
liberdade pessoal, mas elle deu causa o o interesse 
publico de não fi car impunido o delicto, exige esta 
providencia saudavel da lei, que quer acautelar, 
que se não olTenda a liberdade pessoal de qualqtier 
cidadão. 

A decisão de que nenhuma prisão, ainda legal, 
fóra do caso de flagrante delicto, se faça sem ordem 
por escripto do juiz, é uma garantia da liberdade 
pessoal, porque evita arbitrios e despotismos dos 
juízes e firma mais a cada cidadão na posse dos di
reitos pe soaes. Esta providencia, que se acha nos 
codi~os criminaes mais philosophicos e modernos , e 
que e fundada nos evidentíssimos ('rincipios e:xpos
tos, é da nossa jurisprudencia. 

Ninguem deve ser preso sem ordem por escri pto 
do juiz. Quando alguem é pronunciado em querela, 
auto ou devassa, expede-se um mandado, no qual 
não só vai a ordem de prisão escripta, mas Lambem 
os molivoi. 

Esta jurisprudencia, que é filha das velhas orde
nações, foi mui especificadamenLe de•:Larada no al
vad de 14 de Outubro de 1764, no qual determi
nou-se, que os officiae3 de justiça, para se poderem 
queixar das inj nrias ou resistencias feitas em acto 
de alguma diligencia de prisão, devem apresentar 
mandado ou ordem por escripto. 

Quão providente é esta dete.rminação l Quantos 
abusos e despotismos previne ! 

E quão cautelo s~ s não torna os juízes, que se não 
alfoutarão a ordenar prisões que não sejão justifi
cadas e medidas pela craveira da lei ! 

Tão evidentes razões e fundamentos provão, 
Sr. presidente, a justiça des~a depjsão e abalan
ço-me a affirmar mui afincadamente, que nenhum 
pretexto ainda especioso póde oJTuscar a clareza 
desta doutrina. Mas ella não é enunciada de modo 
conveniente, porque vemos que ahi se falia de or
dem do juiz ou resolução dél sala dos dep utados, no 
caso em que lhe compete decretar a accusação , e 
estas palavras além de se referirem ao artigo em 
que se trata da competencia da sala , que ainda não 
ostá discutido , podem reduzir-se a outras mais sim
ples e gemes, como as da seguinte emenda : 

cc Ordem do j.1tiz ou de qualquer outra au.toridade 
CQmpetente;-supprimidas 11s palavras-ou resolu
ção d~s salas . » 

A segunda parte contém uma excepoão, que é re
lativa ao exercito e mui bem se dis.se _:_exceptua-se 
o que deterr;ninão as ordenancas milita.res respeito 
á disciplina e recrut!lmenLo do exercito.-A disci
plina do exercito é e deve se,r mui rígida. Está tudo 
que diz respeito â ella acautelado nas ordenancas e 
leis militares. Tudos os processos comeciio pela· pri
são do réo, se este não está seguro, conio é permit
tido por alvarás modernos. DeYe-se guardar o que 
a es te respeito esta estabelecido. 

Dado que os militares sejão cidadãos e mui distin
cLos, porque defendem a paLria e arriscão suas vidas 
para segurar o imperio das leis, têm com tudo obri
gações mais fortes, que por força limitão mais os 
seus direitos, e é necessario que algumas especiali
dades se verifiquem afim de con.seguir-se ex:acta e 
rígida disciplina, que é a segura garantia destes 
corpos. 

Igualmente o que é necessario para se conseguir 
os recru tamentos, não póde deixar de dar lugar á 
excepção estabelecida. Nós não temos ninda novl)s 
e mai~ regulares leis de recrutamentos ou ·conscri
pções. A lei que existe e que era 111ui boa para Por
tugal, não se tem ainda applicado ao Brazil, e terá 
dilliculdades nesta applicação pela quantidade e 
dilTerença da povoação, e mesmo em hypothese de 
mais regular recrutamento, serão necessari as algu
m~s prisões fóra das regras das que se fazem p9r 
crimes. 

Guardemos emtanto as excepções marcadas, que 
são necessarias á visla do exposto, e tempo virá que 
por novas instituicões de recrutamento seja esta 
doutrina modificadâ ou explicada, 

O mesmo Sr. deputado mandou á mesa a sua 
emenda e foi apoiada. 

O Sn. OnNELLAS :-Persuado-me que para evitar 
arbitrariedades precisa este artigo d'um addita
mento; ou enlâo fazer-se um novo artigo, porque 
acho necessario declarar-se na ordem da prisão o
motivo della e a lei em que se fnndou o ministro 
para a expedir; assim como lambem julgo conve
niente que o réo saiba logo uma e outra cousa, por
que mais facilmente conhecendo-as poderá tratar 
(,!e se restituir á liberdade . Eis aqui o que eu pro
ponho: 

" Declaro que á doutrina do artigo se faça o se
guinte additamenLo: -Que a ordem de prisão dada 
contra o réo contenha : 1 º á causa da sua prisão ; 
2° ,1). lei em que é fundada essa prisão. Além disso 
qi1e dessa ordem se dê copia ao réo no acto da sua 
'prisão para melhor e mais breveme nte se facilitar 
o seu Uvramento.-0 deputado, Orn ellas.»- Foi 
apoiada. • 

O Sn. FERREIRA FnANÇA:-(Não se ouvio .) 
O mesmo Sr . d~putado offereceu a emenda se

guinte: 

e< A' pala na ordem se accrescente mo/'ii"ada. 
As excepções rejeitem-se.-Anlonio Ferreirq, Fran
ça .>:-Foi apoiada a l • parte e rejeitada a 2• . 

O Sn. PAULA E MELLO :- Sobre a l• parto do 
artigo nada tenho que dizei', mas sobre a excepção 
alguma cousa direi. Nesta 2• parle excep tuf10-se as 
determinações das ordenanças mililares sobre dis
ciplina o recrutamento do exerci to, mas eu qu.eria 
isto com mais clareza ; parece-me que so,bre estas 
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mesmas ordenanças devia dizer-se mais alguma 
cousa. Estas ordenanças taes quaes estão são muito 
barbaras e por isso acho preciso que na constitui
ção se declare alguma garantia, isto é, que ellas 
hão de ser feitas segundo o espirito da mesma con
stituição, aliás vamos a pprovar os seus excossos, a 
que ficão sujeitos tantos cidadãos brazileiros. 

Guiado por estas idéas offereço a minha 

« E~IENDA 

« Exceptuão-se dos artigos antecedentes o que 
determinão as ordenanças mi li tares respeito á dis
ciplina e recrutamento do exercito, as quaes porém 
devem ser feitas segundo o espírito desta constitui
ção. (Salva a redacção.)-Paula e ,~Jello.»- Foi 
apoiada. 

O SR. CARVALHO E MELLO :-O illustre preopi
nante que me precedeu já de sobejo expli co u os 
justos fundamentos, porque julgava necessa rio qu e 
se puzesse a palavra -motivada- e eu mes mo 
quando fallei a primeira vez sobre este objecto, já 
della me servi pelas mesmas razões. O fim prima
rio des te accrescentamento dirige-se a evitar arbi
trios e despoticas prisões. 

Se nós não tratassemos de innovar abnsos invete 
rados, talvez não fosse. mister tratar expressamente 
da palavra -motivada-; porque como lambem já 
disse quando fallei desta materia de lei e de pratica 
é, nos mandados ou ordens expedidas em resultado 
p3 cu\ pa formada, o especificar-se á ordem de quem, 
dor que culpa ou accusação Leve lugar a prisão de
terminada. Mas além de que convém muito que es
tabelecendo-se nova jurisprudencia a esto respei to 
se não omittisse tal declaracão, afim de evital'-se 
que para o futuro se não suppuzesse e entendesse 
que se omiltira de proposilo e por se julgar desne
cessaria, caso5 haverá em que, decretando-se prisão 
por qualquer outro molivo, cumpra põrem-se os 
motivos; e não es tando assim determinado se po
deria reputar desnecessaria a sobredita declaracão. 

Tendo já na primeira occasião em que se disc[itiu 
este artigo, fallado da excepção nelle contida, di
rei agora mais alguma cousa, pois que nesla as
sembléa se tem feito reparo pela desigualdade que 
se reputa introduzir nos cidadãos. 

Quando á primeira vista se considera es la deci
são, parece que não se contemplou o cidadão mi
litai· com as mesmas prerogaLivas dos mais, ao mes
mo tempo que é elle cidadão muilo distincto por 
ser empregado em uma das mais honrosas profi s
sões do es tado, em que por modicos soldos tem 
uma vida penosa e expõe-se ás privações e perigos 
da guerra e guarda e conserva a paz e tranquilli
dade inLerna. 

Seria portanto absurdo que jámais se dicessse que 
era consicterado com menos preço o cidadão militar, 
mas razões peculiares ha para não poderem ser com
prehendidas na regra geral acima exposta. Os il
luslres compiladores do projeclo dividirão a materia 
em duas partes, isto é - disciplina e recrutamento. 
- Pelo que toca, á primeira todos sabemos quanto 

-é necessaria nos corpos militares a inteira e cega 
subordinação, se acaso quizessemos intrnduzir mais 
formalidades do que as que existem com o fim de 
conservar garantias á liberdade individual iriamos 
destruir inteiramente a subordinacão, base essen
cial da conservacão dos corpos militares. Assim q11e 
esta é offendida·, deve ser promptamente castigada 
com as penas estabelecülas no regulamento militar. 

Se qualquer chefe do um rogi~rnnt.o não pudesse 
prender os seus rnbalternos e rnfenores por al
guma falta, que não pócle nem deve ser punida que 
com algum tempo d~ P.ris.ão, dar~se-hia .cabo da su
bordinação e da disciplina militar : amda mesmo 
quando é necessario formar-se a c ulpa para procecler
se a conselho de guerra, convém prend e-los para 
evitar as deserções, para que são tão propensos os 
soldados, ainda não Lendo commettido dolictos pelos 
quaes mereção castigos. Talvez quando se fizer novo 
codiao militar se combinem estas razões de se
gura~1ça e subordinação com a conservação das ga
rantias e prerogativas sociaes. 

Verdade é que parece favorecer-se o des potismo 
dos superiores, concedendo-se a ampla faculdade de 
prisões dos militares ; por os te motivo pois se es ta
belecerão no novo codigo militar que se formou em 
Portuga l, e que se não chegou a promulgar pelos 
aconlecimentos que sobrevierão, mui adequadas 
providencias, afim de que o mais leve dclicto fosse 
punido com pena s cert as e proporcionadas afas tan
do- se lota l111ente todo o arbítrio e des potismo. 
Neste codigo, de que eu tive a honra de ser no
meado censor, e de aprese~Lar o meu parecer sob~·e 
todas as suas decisões, v1 com mui ta sat1sfaçao 
classificados todos os delictos, promulgadas todas 
as penas proporcionadas, reguladas as fo rmas do 
processo: e regeitadas pelos motivos acima referitlos 
as cartas de seguro, deixando-se porém aos offi 
ciaes o meio de se-defenderem nos crimes de menos 
gravidade debaixo ela sua palavra de honra, origem 
fertil dos aetos heroicos que cuslumão praticar os 
militares, e o maior fiador de não aba ndonar os seus 
pos tos. 

Se es te cod igo existi sse tinhamos até remediados 
todos os males que poderião a esle respeito resultar, 
porém elle não chegou a prumulgar- se, e uma copia 
que aqui tinha ficado na secretaria de es lado com
petente, foi para Portugal com todo os mais pa
peis . Um dia virá, Sr. presidente, que um nol'o co
digo penal militar, formado segu ndo as luzes do 
seculo, acautelerã e prevenirá todos es tes conílictos 
dos direitos do homem em geral, e do cidadão mi
litar. Pelo que toca á segunda parte, isto é o recru
Lamento, já na primeira occasião em que fal\ei desta 
materia, disse o que convmha a tal respeito, e só 
mente accrescen tarei que não podem deixar de haver 
prisões aos refractarios do rec rutamento e con
scri pções . 

E com effeilo desde que cada um foi vo tado ao 
serviço militar, desatendidos os motivos de isenção 
se os Linha e os apresentou, se acaso se retira ou se 
recusa por qualquer maneira é um refraclario á de
feza da patria, á obrigação que contrahio pelo justo 
e legal recrulamentu, e deve por isso ser preso e 
conduzido forçadamente para o corpo para que é 
destinado. E' esta decisão fundada em justiça, e abra
çada pelas nações, em que esta materia tem sido 
mais legalmente trat:ida e discutida. 

O SR. ANDRADA MACHADO: - (Não se ouviu) . 

O Sn. HENRIQUES DE REzENOE : - A clausula -
em flagrante delicto -é mui reslricla, e trnz muitos 
embaraços na pratica, um homem que acabasse de 
commetter um delicto o mais alróz não tinha mais do 
que dar uma carreira, dar um passeio, e dahi a pouco 
voltar a zombar daquelles cuja presença otrendera 
com o seu delicto, vinha mesmo insultar impune
mente os ultimos arrancos do infeliz, que elle havia 
assassinado, uma povoação inteira estaria vendo o 
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que havia a poucos instantes commettido o delicto, 
e não o poderia prender, porque a clausula - fla
grante delicto - quer dizer - emquanto se está 
commettendo o delicto - e logo que elle acabou de 
commetter o delicto, não póde mais ser preso. 

Proponho portanto que á referida clausula se 
accrescente este additamento - eu immedialamen
te a elle. Proponho lambem se supprima a ultima 
parte do artigo, que exceptua o que dispõe as or
denanças militares sobre a disciplinas e recrutá
mento do exercito. Muita gente boa, tem sido de 
opinião, que desde que as nações entrárão a ter 
em pé tropas regulares e disci plinadas, alias forão 
escravisada$, porque em verdade corporações creadas 
e que vi vem debaixo de leis tão duras, e despoticas, 
corno são os regula!J!entos militares, que interesse 
pódem ter de que os outros Cidadãos gozem de le
gislação mais doco e facil? 

Esse bem não chega para os soldados, elles pois 
não têm interesse em que elle exista. Mesmo pelo 
que disse um nobre deputado que se farão para el\es 
leis no espírito desta constituição, é que se deve 
supprimir esta ultima parte : porque o que significa 
esta excepcão? quer dizer - os militares devem con
tinuar a ser governados por essas leis duras, e des
poticas do seu regulamento1 e passando isto corno 
artigo da constituição, járna1s as legislaturos ordi
narias poderáõ alterar essas leis ordenadas por um 
artigo constitucional, o qual segundo este projectó 
não se altera senão em uma convencão convocada 
ad hoc. Eis aqui porque ofl"ereço a seguinte 

« EMENDA 

« Proponho que se accrescente á clausula - em 
flagrante delicto- a clausula - ou immediatamente 
a elle. 

" Supprima-se a ultima parte do artigo relativa á 
excepção que se faz das ordenanças militares, e re
crutamento do exercito .-Henriques de Rezende».
Foi apoiada a l• parte, e não se propoz a 2• por 
se_ julgar prejudicada pela rejeição da do Sr. Fer
reira França . 

O SR. MoNTESUMA: - Eu não approvo a emenda 
do Sr. enritples e Rezende, sei que o illustre de
putado tevP em vista o evitar que o réo se evadisse 
ao castigo, com um passeio ou carreira que desse, e 
por isso quer que se accrnscente ou imnnediata
mente ao delicto, mas isto Sr. presidente, vai dar 
azo ás autoridades para fazerem prisões a seu modo, 
dizendo que as fizerão logo depois de commettido o 
delicto. Em tal caso antes quererei que escape 
algum criminoso do que facilitar arbitros de ma
gistrados, com esta porta aberta para prender ci
dadãos sem culpa formada, de modo nenhum ap
provarei que se diminua a responsabilidade das 
autoridades. 

Agora quanto á do Sr. Paula a ~lello, acho que 
tom todo o lugar; o cidadão militar é tanto cidadão 
como qualquer oulro, e por isso não deve em legis
lação ser considerado com menos attenção, nem nós 
por indilferença deixarmos que esses cidadãos con
tinuem a ser regidos por leis de ferro. Portanto 
conserve-se a disciplina militar, mas sustentem-se 
ao mesmo tempo stlus direitos, quanto fôr compa
tível com o desempenho de suas obrigações, e por 
isso voto pela emenda do Sr. Paula e l\lello, para 
que essas ordenanças se regulem pelo es pírito da 
nossa constituição. 

O Sn. HENRIQUES DE REZENDE: - O nobre depu-

tado pretendeu destruir a minha emenda, e não a 
destruio, diz que a minha addição dá aso a 
prisões arbitrarias, mas reprovado o meu addita
mento, não se remedêa esse mal, porque era precis<> 
que o nobre deputado destruisse o que dispõe este 
mesmo artigo, que diz que ninguem deverá ser 
preso fóra de flagrante delicto sem ordem do juiz 
competente, logo fóra de flagrante delicto o juiz • 
póde dar quantas ordens quizer, e ei-los abi com as. 
mãos soltas para commetter essa~ arbitrariedades. 
Demais, o meu additamento é a favor do povo, e 
não do juiz. 

Lembremo-nos, senhores, que o Brazil não está 
em circumstancias de soffrer na pratica esta dispo
sição, ha lugares remotos, e mesmo povoações, que· 
não tem juiz nem autoridade algum.a, ora suppo
nhamos que se acaba alli de commetter um homici
dio, como o réo não póde ser preso, porque só o po
deria ser no acto de estar comrnettendo o delicto, 
está entretanto affrontando e insultando com sua 
presença os pais, parentes, e amigos do assassinado 
impunemente . Voto pois pelo meu additamento . 

O SR. VERGuEmo: - Apezar do que disse o nobre 
preopinante sustentando o seu additamento, não 
posso approva-lo. Creio que se o artigo está escuro 
do modo que se acha redigido, mais escuro fica com 
o additamento, em que as palavras flagrante delicto 
se aerescenta ou immediatamente a elle. Por esta 
expressão flagrante delicto não se entende só o acto 
de commetter o crime, tambem se considera preso 
em flagrante o que o é em consequencia de perse
guição seguida e não interrompida, houve quem 
quiz prender o réo, este fngio, e correu-se atraz 
delle, se é apanhado é preso como no acto de corn
metter o delicto, logo a emenda não vem acclarar 
nada, e póde dar motivo a abusos. 

Quanto ao augmento da palavra motivada para 
se accrescentar á ordem do juiz, eu approvo porque 
quando qualquer cidadão é preso deve saber a razão, 
e igualmente me -parece melhor que se diga, come> 
lembrou o Sr. Montesuma, ordem d'autoridadecom
petente do que - ordem do juiz ou resolucão da 
sala dos dequtados; - porque em se dizendo Ôrdem. 
d'autoridade competente, está dito tudo . (Apoiado). 

e a sala dos deputados se erigir em juiz é autori
dade competente, portanto voto que se diga ordem 
motivada d' autoridade competente. - Agora pelo 
que pertence á excepção relativa ás ordenancas mi
litares, parece-me que é indispensavel conservar-se, 
eu entendo que ella não diz respeito a crimes, mas 
sómente á disciplina, e esta deve regular-se pelas 
suas regras particulares, todavia a declaração do Sr. 
P_a~laMello, como _tem por objecto o apontar o prin
c1p10 que os legisladores devem seguir, não me 
opponho, mas tambem não a julgo indispensavel 
pois pouco ou nada avançamos empregand/J-a, os 
legisladores bem sabem que têm obrigação de seguir 
o espírito da constituição. 

Juigou-se discutida a materia, e o Sr. presidente 
propoz se o artigo passava tal qual estava redigido. 
- Venceu-se que não . 

Passou então a propôr por partes a doutrina delle 
com as emendas que a elles se referião, na fórma 
seguinte: 

1. 0 Se a a_sssmbléa _approvava a. excepção de 
flagrante dehcto mencionada no artigo.- Foi ap- . 
provada. 

2.0 Se passava a clausula da emenda do 

26 
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Sr. Henriques de Rezende, que diz ou immediata- · O mesmo Sr. deputado leu, por parle da com-
te ao delicto.- Não passou. missão de instrucção publica, o seguinte: 

3 . 0 Se a prisão devia ser feita em virtude de 
ordem motivada, segundo a emenda do Sr. Ferreira 
Franca.- Venceu-se que sim . 

4.0 Se a ordem devia ser do juiz ou sala dos 
deputados, nos termos do artigo; ou se devia ser 
de autoridade competente, na conformidade da 
emenda do Sr. Montesuma.- Decidio-se que fosse 
segundo a emenda. 

5.0 Se a mesma ordem devia ser mostrada no 
acto da prisãÓ, conforme a letra do artigo.- Ven
ceu-se que sim. 

6. 0 Se passava a excepção escripta no mesmo 
artigo sobre o que determinão as ordenanças mili-
tares.- Venceu-se que sim. . 

Passou-se á leitura dos pareceres. 
O SR. P1NHEIRO DE OLIVEIRA, como relator da 

commissão ecclesiastica, leu o seguinte 

cc PARECER 

« A commissão ecclesiastica tendo de dar o seu 
parecer sobre a indicação do Sr. Rezende Costa, 
que tem por objecto reformar a quota das conhe
cencas, e mais direitos parochiaes no bispado de Ma
riarina, expõe que como o i\lustre autor da indicação 
·declara terem-se expedido já em differentes epocha
aos governadores e capitães generaes daquella pros 
vincia, ordens régias a semelhante assumpto, e 
.consta que em virtude dellas se procedera a arbi
tramento de taes direitos parece convir que se exi
jão do governo aquellas ordens e arbitramentos 
para á vista delles melhor fazer o seujuizo a com
missão, edaro seu parecer. 

cc Paço, da assembléa, 13 de Outubro de 1823. 
- Bispo Capellão llfór.-Antonio da Rocha Franco. 
- Belchior Pinheiro de Oliveira». 

O Sn. Das: - Peço a palavra para fallar contra 
este parecer. 

O SR. FRANÇA : - Por bem da ordem, Sr. presi
dente, contra o· que diz a commissão não ha que 
fallar, ella faz sómente um requerimento, em que 
pedé as informações que precisa para dar o seu pa
recer, o estas não lhe podem ser negadas . 

O SR. DIAS: - Pois eu posso mostrar que a ma_ 
teria é tão conhecida e de tal escandalo, que é es
cusado pedir informações ao governo, o que é pre
ciso é remediar já este mal, sobre que tem havido 
infinitos requerimentos e queixas de povos. 

O SR. ANDRADA MACHADO :-Sr. presidente: Seja 
b caso como fôr, o certo é que seria cousa muito 
nova pedir uma commissão os documentos que 
julga precisos para poder dar com exacçào o seu 
parecer, e negarem-se-lhe. Se os povos têm sof
srido, não é certamente a demora de mais quinze 
fu vinte dias que os ha de matar; o que devemos 
oempre evitar é a precipitação. 

O- SR. PRESIDENTE: - Eu creio que não tem 
lugar esta discussão, porque nem era preciso aqui 
vir tal parecer ou requerimento; qualquer com
missão que precisa de noções para informar pede-as, 
e pelo secretario da assembléa se exigem da repar
tição competent'l. 

Alguns Srs. deputados pedirão que se votasse ; e 
propondo o Sr. presidente se a assembléa queria 
que se pedissem as informações com urgencia .
Decidiu-se que sim. 

« PARECER 

cc A commissão de instrucção publica é de pa
recer que se mande imprimir o .esboço offerecido 
pelo Sr. Andrada e Silva para a organisação e-re
gi 10m as urnversidades do Brazil. Paço da as
semDléa, 13 de Outubro de 1823. - Belchior Pi
nheiro de Oliveira.-Candido José de Araujo l'ian
na.-Anlonio GonçalvesGomide. »-Foi approvado. 

O SR. ARAUJO V1AN1'A, cori10 relator da com
missão da redacção do Diario leu tambem o seguinte 

«PARECER 

cc Francisco de Assis dos Santos, allega que ser
vira de porteiro da aula de tachigraphia por con
ven~ão entre elle, e I sidoro da Costa e Oliveira, 
offic1al da secretaria de estado dos negocios es
trangeiros, encarregado de dirigir a mesma aula : 
que nessa qualidade ven-:era o salario, e fizera as 
despezas conslan tes da relação que aprosenta, da s 
quaes não fôra inteiramente pago. Recorre á as
sembléa para ser satisfeito. A commissão da re
dacção do Diat·io não vê neste negocio outra 
cousa mais do que uma obrigação part1cul1u, para 
cumprimento da qual, se o supplicanle se julga 
com direito, tem patentes os remedios da lei ; por 
isso é de parecer, que não compete á a sembléa o 
conhecimento de semelhante maleria. Paço da as
sembléa, 15 de Outubro de 1823. - Candido José 
de Araujo Vianna. -João Antonio Rodrigues de 
Carvalho . - Antonio Goncalves Gomide . » - Foi 
approvado. ' 

U SR. NOGUEIRA DA GuIA, por parte da com
missão de fazenda, leu os tres pareceres seguintes : 

PRIMEIRO 

«A commissão de fazenda lendo em vista tanto 
o requerimento de D. Henriqueta Emilia !\foreira 
de Figueiredo, e D. Manoela Adelaide !\foreira, 
filhas do fallecido conselheiro, Manoel foreira de 
Figueiredo, em que pedião os meios ordenados, 
com que fôra aposentado o referido seu pai em re
muneração dos prolongados e relevantes serviço 
por elle prestados nos empregos de secretario de
putado da junta do commercio, secretario e depu
tado da extincta mesa da inspecção, e de desem
bargador aggravista da casa da supplicação desta 
côrte, como a consulla da mencionada junta de l'i 
de Julho de 1822 sobre o mesmo objecto ; tomando 
outro sim em madura consideração, não só a pra
tica constantemente seguida em casos identicos 
pelo desembargo do paço, mas tambem o quanto 
convém ser escrupuloso eco nomo das rendas na
cionaes em todo o tempo, e particularmente no 
estado actual; é de parecer, que se conceda ás sup
plicantes e a seu irmão o tenente coronel Emilio 
Manoel Moreira, a pensão annual de quatro cento ' 
mil reis para ser repartida por todos tres, excluin
do-se a cla usula de sobrevivencia de uns a outross 
e esta como plena r emuneração pecuniaria de todo, 
os serviços do finado seu pai. Paço da assembléa 
15 de Outubro do 1823. -José Arouche de Toledo 
Rendon.-Barão de Santo Amaro.-José de Re
zende Costa.--!tf 1t11oel Jacintho Nogueira da Gama. 
-Pedro de Araujo Lima .. » 

O SR. MoNTESUMA : - Eu requeiro o adiamento , 
porque tenho que dizer, não que eu entre na ana-
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lyse do merecim.ento dos serviços; não duvido delles; 
mas quero considerar o estado das nossas finanças, 
e comparar uma cousa com outra. Nós estamos 
sempre a confessar que não temos dinheiro nem 
para as despezás necessarias; e portanto a conces
são de tenças deve fazer-se com mão parca o mais 
q_ue fôr possível. 

O SR. Pii.ESIDENTE declarou adiado o parecer. 

SEGUNDO 

« A commissão de fazenda, examinando o reque
rimento de Joaquim Floriano de Toledo, 2° official 
da secretai·ia do governo de S. Paulo em que pede 
se lhe augmente o pequeno ordenado de 250S reis, que 
annualmento tem sem alguns outros emolumentos; é 
de parecer que o deferimento deste requerimento deve 
ser reservado para a occasião, em que esta augusta as
sembléa legislar sobre os ordenados dos officiaes 
das secretarias dos governos de toclo o imperio; e 
isto em consequencia de se terem abolido os emo
lumentos que percebião os secretarios. Então á pro
porção dos trabalhos reservados ás secretarias, con
virá com mais acerto fixar o numero dos officiaes, 
e seus respectivos ordenados. Paço da assembléa, 
15 de Outubro de 1823. -Barão de Santo Amwro. 
-José Arouche de Toledo Rendon.-José de llezen
de Costa. - Manoel J acinlho N ogueiea da Gama. 
-Pedro de A1·aujo Lima. »-Foi approvado. 

TERCEIRO 

Suciano José Gomes, alcaide pequeno da camara 
desta côrte, allega, que vencendo o porteiro 18200 
réis por dia, elle sómente tem o ordenado de 600 
réis diarios, -que lhe paga a camara. Prova com 
muitos documentos que tem sido exacto no cum
primento de seus deveres, e em consequencia pede 
augmento de ordenado. 

Parece á commissão de fazenda, que não tem 
lugar a pretenção do supplicante: 1° porque se 
com o crescimento da cidade lhe crescem as pensões, 
tambem proporcionalmente se lhe augmentão as 
occasiões e meios de ganhar os emolumentos, que 
lhe taxa a Ord. L. 1. T . '75: 2° porque devendo 
suppôr-se que com a constituição, e nova legislação, 
hajão alterações nas camaras, para mais, ou para 
menos obrigações, não convém por ora alterar cousa 
alguma do es tado presente. Paço da assembléa, 15 
de Outuuro de 1823. - Barão de Santo Awaro. 
-José Aro11che de Toledo Rendon.-José de Re::ende 
Costa. - illanoel Jacintho f\fogueim da Gama. 
-Pedro de A1·aujo Lima.» Foi approvado. 

· O SR. SILVEIRA MENDONCA, como relator da com
missão de commercio e agncultura, leu os seguintes 
pareceres: 

PRIMEIRO 

« A commissão do commercio, agricultura, in
dustria e artes, viu o requerimento de Emygdio de 
Souza Lobo Brandão, e João Abraham l\fazza, 
ambos residentes em Pernambuco, em que expoem 
a sua pretenção de construir varias machinas para 
fiar algodão, e fazer panos á imitacão, e seme
lhança das mais modernas de Inglaterra, e França 
segundo os desenhos que ajuntão de algumas peças, 
principaes, mandando vir outras da Europa, que 
por ora se não podem alli fazer; e requerem para 
este effeito a protecção e beneficios da lei de 28 de· 
Abril de 1809; e é de parecer, que existindo esta 
lei em seu vigor, e havendo um tribunal ad hoc, 
qual o da junta do commercio, agricultura e fa-

bricas, a este se devem os supplicantes dirigir . 
Paço da assembléa 27 de Setembro de 1823.-João 
Gomes da Silveira Mendonça~- José Teixeira da 
Fonseca Vasconcellos.-João Severianno Jlfaciel da 
Costa. -Ni~oláo !'ereira de. Campos Vergueiro. 
-José da Silva Lisboa - Luiz José de Carvalho e 
!tlello. - Diogo Duarte Silva.» - Foi approvado. 

SEGUNDO 

cc ~ commissão. de commercio, agricultura, in
dustria e artes, v10 o req110rimento de José Antonio 
Barbosa de Mello, sargento mór do estado maior 
do exercito, em que expõe, e prova com docu
mentos, haver prestado muitos servicos ao Brazil 
em tempo, em que se achava em Buénos-Ayres no 
começo da revolução, e que passando para esta 
côrte com sua familia fôra empregado no arsenal 
do exercito: que dalli sahira para ser encarregado 
da c.µltura_ da cochonilha, que tem feito prosperar 
sem despezas; e que finalmente depois de haver 
sido tão util á nacão, se vê agora reformado com 
158000 réis, terçâ parte do seu soldo, com o que 
n~o póde subsi.stir, e nem continuar naquella com
ID.Jssao ; e por isso pede se lhe mande pagar o dito 
soldo por inteiro para cuidar na cultura da cocho
nilba, e mesmo do bicho da seda, de cuja fiacão tem 
conb~cimentos prati~os com.o já mostrára em "tempos 
anteriores. Parece a comm1ssão que não estando 
decretados os s~rviço~ do supplicante, e nem se 
h~ver mostrado 1llegahdade na reforma que teve, 
nao pertence a esta assembléa o sen conhecimento; 
e da mesma fórma a respeito da cultura da cocho
nilha e bicho da seda, por ser este uma das attri
buições da junta do commercio, agricultura e fa .. 
bricas. Paço da assembléa, 30 de Setembro de 1823. 
-João Gomes da Silveira 1lfendonca. - José Tei
xaira da Fonseca Vasconcellos.-JÔao Severianno 
.Ma~iel da Co~ta.-l':licolá~ Pereira de Campos Ver
gueiro. -Jose da Silva Lisboa.-Luiz José de Cm·
valho e Af ello.-Diogo Duarte Silva. » - Foi appro
vado. 

O SR. ~EC_RETARJO MACil'._L DA CosTA leu o parecer 
da comm1ssao de legislaçao sobre o r~querimento 
do pa~r~- Panlale~o José da. Costa e Souza, egresso 
da rehg1ao franciscana; CUJO parecer ficára adiado 
na sessão de 23 de Setembro. 

/ 
O SR. FRA ÇA :-Eu fui quem pedio o adiamento 

desse parecer; afim de fazer observará assembléa 
que ai}lda não ~stava sanccionada pela mesma as~ 
semble~ essa lei, a que se .referia o mesmo parecer, 
antes tmha entrado em discussão com as mais de
cretadas pelas Côrtes de Portugal ; e dependia da 
adopç.ão que lhe. houvessemo~ de prestar : com 0 
que vmba a ser mexact~ a deliberação, de se suppôr 
ao pretendente so.c?orndo por uma lei, que segundo 
a nova ord~m poht1~ de c~usas, e segundo tinha
mos reso.lv1do só hav1!1 ter vigor a posteriori; como 
com effe1to teve depois do parecer da. illustre com
missão, por ser comprehendida na tabella das mais 
que adoptou a assembléa pela sua sanccão dada a 
27 de Setembro proximo passado. Agora portanto 
nenhuma duvida se me oft:erece a que passe o pa
re_cer da commissão, pelo successo quii teve a dita 
lei a que elle se refere. 

Fizerão-se mais algumas obser"l'acões : e afinal 
posto â votação o parecer, foi approvâdo. 

.o ~!ESMO SR. SECRETARIO leu outro parecer da com
m1ssao de f~zenda, sobre um e>fficio da junta da fa
zenda do Rio Grande do Norte, em que pedia li-
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cença para arrematar dous· ,mil q~intaes de_ páo 
Brazil; o qual tambem ficara adiado na citada 
sessão de 23 de Setembro. 

O SR. AR.\UJO LuIA :-Eu pedi o adiame_nto deste 
parecer quando foi apresentado, porque dizendo-se 
nelle que pelas rendas da província de Pernambu~o 
se supprissem as faltas que houvessem nas do Rio 
Grande do Norte, cumpria saber se Perna1_nbuco 
estava em circumstancias de fazer estes suprimen
tos ; para este exame é que e1:1 pe~ que fica~se 
adiado, porque antes de determrnar isto, é preciso 
saber se a província póde fazêl-o . 
· O SR. MuN1z TAVARES: - Eu quero suppõr que 
póde, e que tem sóbras ; ainda assim não sei que 
obrigação tem uma .Provincia de remedia~ os des
varios de outra. A Junta do governo do R10 Grande 
do Norte entrou com mão larga a crear corpos e 
empregados, e por isso as rendas,_ qu~ até 1820 
chegavão para as suas despezas, nao sao actual
mente bastantes ; o que me parece é que se deve 
ordenar a essa junta que reduza o batalhão ao es
tado em que elle se achava em 1817, porque era 
assim muito sufficiente para o serviço ; e que se 
desfaça a junta de fazenda, que tambem é igual
mente inutil pelo pouco que ba alli a fazer, e_ lo.go 
chegão as rendas sem ser pesada a outra provrncia. 

O SR. ANDRADA MACHADO : - Não admitto o 
principio que uma provinci8: ~ão deve s_upprir as 
despezas da outra: as provrncias formao um só 
corpo, e os rendimentos de cada uma são da 
nação inteira, que deve ~lhar pelos . seus esta
belecimentos e pelos me10s de satisfazer ª?S 
seus gastos; é verdade que ella lambem _nao 
deve consentir que estes se acrescentem sem JUS
ta necessidade, porque realmente é descoco não 
ter para o preciso, e querer ornatos e luxo; 
e por isso despezas só as filterminadas pela 
autoridade nacional, que póde decreta-la~; .P~
rém nunca consentirei que passe o prrnc1p10 
que tende a fazer de cada província um estado 
separado. 

ão querer por si concorrer para a utili.dade 
geral com o que póde, ao mesmo tempo que JUl~a 
que sem contribuir tem direito a gosar da ~rotecçao 
nacional; é muito máo, e tem deploraveis co_ns~
quencias. Eu quizera comtudo ,que a commiss~o 
tivesse tomado em consideração s~ era ou nao 
necessaria essa despeza com que não póde ; porque 
a ser necessaria deve remedear a nação o mal ; 
e a não ser legitima a precisão, que a sof!ra, PO!
que ninguem a mandou fazer o que nao podia 
.sustentar. 

Ora a ser precisa a despeza, então não acho i~co~
veniente que o supprimento seja feito pela provmcia 
de Pernambuco; o que ella dá, é da nação inteir~; e 
se essa sobra havia de vir para o Rio de Jane1ro, 
para d'aqui ir para o Rio-Grande, é melhor que se 
diga a Pernambnco que lhe pague essas des.pezasi 
a que não chegão as suas rendas, porque isto e 
precisamente o mesmo que mandar pelo theseuro 
paga-las . 

O SR. Momz TAVARES:-0 nobre deputado não 
me entendeu; eu não disse que uma província não 
devia pagar as despezas de outra; disse muito claro 
que uma província não estava obrigada a sustentar 
os desvarios da outra; e ainda sou da mesma 
opinião. 

O Sr. FRANCA : - Sr. presidente : Que temos 
nós com este n"egocio do córte do Páo Brazil, e 

venda delle; o que temos com despesas, accrescimos, 
ou faltas de dinheiro no cofre das juntas?.. São 
estes assumptos de uma attribuição tão conhecida 
do governo administrativo, que é pura perda de 
tempo, toda a discussão sobre elles. Ao presidente 
do thesouro publico é a quem privativamente com
pete entender sobre La! assumpto, e não a assem
bléa; nem eu sei como a illustre commissão deu 
outro parecer que não fosse o da exclusão do conhe
cimento do negocio por incompetente. Se o pre
sidente do thesouro vir que ha necessidade de 
providencia que dependa de lei, ou direito novo, 
no-lo fará saber; e então tomaremos o negocio em 
consideração., Por ora o que entendo se deve fazer é 
o seguinte 

« Por emenda á 2• parte do parecer quanto 
ao deficit-que se remetta o negocio ao governo, a 
quem compete dar as provid•mcias necessarias.-
0 Deputado França. J) -Foi apoiada. 

Julgando-se discutida a materia, propoz o Sr. pre
sidente: 

1. 0 Se a assembléa approvava a l• partr. do 
parecer.-Foi approvada. 

2. 0 Se passava a 2• parte.-Decidiu- se que não. 
3.0 Se a asssmbléa approvava a emenda do 

Sr. França, para que o governo providenciasse 
sobre o deficit d'aquella provincia.-Foi appro
vada. 

Seguiu-se a eleição dos membi::os para a deputação 
destinada a levar a S. 1\1. as leis já snnccionadas 
pela assembléa, e forão nomeados pelo Sr. presi
dente os seguintes os Srs. Hibeiro de Rezende, 
Dias, Lopes Gama, Rodrigues da Costa, Rocha 
Franco, Rodrigues de Carvalho, e Ferreira Bar
reto. 

O SR. PRESIDE 'TE declarou que a sessão se
guin~e começay~ secret~; e assignou pa~a a ordem 
do dia na sessao pubhca: 1. 0 A 3• discussão do 
projecto sobre creação de universidades 2. • A 
2• discussão do projecto sobre isenção de direitos 
nos productos das fabricas de ferro e outras: 3.0 O 
regimento da assembléa. 

Levantou-se a sessão ás 2 horas e um quarto da 
tarde. -.llfiguel Calmon du Pin e Almeida, secre
tario. 

RESOLUÇÃO DA ASSEJ\iBLÉA 

PARA JOSE JOAQUIM CARNEIRO DE CAMPOS 

Illm . e Exm. Sr. - A assembléa geral consti
tuinte e legislativa do Imperio do Brazil tem 
resolvido dirigir á presença de S. AI. Imperial 
uma deputação para apresentar ao mesmo senhor 
differentes decretos, já sanccionados por este con
g!esso, para a sua devida promulgação. O que parti· 
cipo a V. Ex. para que sabendo de S. M. o dia, 
lugar e hora, em que determinar recebe-la, V. Ex. 
m'o communique, para o fazer presente á mesma 
assem biéa. 

Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa em 
15 de Outubro de 1823. - João Severianno Maciel 
da Costa. 

S essão em t 8 de Outubro de t 823 

PRESIDENCIA DO SR. R111EIRO DE ANDRADA. 

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da 
manhã, fez-se a chamada, e acharão-se presentes 
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58 faltando com causa os Srs. Rocha Franco, Pe
rei'ra da Cunha, Arauj? Gondim, Ferreira Barr~to, 
Carneiro Andrada e Silva, Alencar, Costa Al!!mar, 
Pacheco 'e Silva, Furtado de Mendonça, Rodrigues 
da Costa · e sem ella os Srs. Xavier de Carvalho, 
Pinheiro 'de Oliveira, Brant Pontes, Ribeiro de 
Rezende, Paula e Mello, Carnei~o de Campos, 
Marianno de Albuquerque, Sarawa, Andrade e 
Lima, Carvalho e Mello, Nogueira da Gama, So
breira, e Teixeira da Costa. 

O Sn. PnESIDENE declarou aberta a sessão, e lida 
a acta da antecedente, (a do dia 15) foi approvada. 

o' Sn. SECRETARIO MACIEL DA COSTA lêu o se
guinte oflicio do ministro de estado des negocios 
da guerra: 

« lllm. e Exm. Sr.-Accuso a recepção do officio 
que V. Ex. me remetteu em data de 13 do pre
sente mez, pel? qu.al exige. a assemb~éa geral, coi:i
stituinte e leg1slat1va copia authentica da JlOrtana 
de 2 de Agosto do presente ª?no dirigi a pela se
cretaria de estado dos negocios da guerra ao_g_o
ver provisorio da provjncia_da Bahia, é igual
mente todosõs esclarecimentos necessarios sobre 
os motivos de tal medida; e Sua Magestado o Im
per.ador, a quem foi presente o citado officio, orde
nou-me que eu respondesse a V. E.x. com a se
guinte exposição . Não será necessario mos.trar a 
necessidade que tem o governo nas acluaes circun
stancias de conservar em pé respeitavel a força ar
mada · mas convirá entrar em detalhes para mos
trar a 'franqueza de suas deliberações. 

« Os decretos de 13 de Maio de 1808 e 30 de Ja
neiro de 1822 poem o governo na precisão de de
mittir no anuo de 1824 urna grande parte dos sol
dados dos corpos da guarnição; prevendo isto e 
conhecendo por experiencia que a provincia do Rio 
de Janeiro não póde sem um hornrroso des!alque 
da avoura fornecer o recrutamento necessar10, or
denou ao overno prov1sorio da provincia <!,a.Minas 
Ge.@.es que remettess~ rec~·utas, as quae.s nem pre
fazem ainda o numero ex1gião, pelas difficuldades 
que aquelle governo tem representado, nem tem 
sido possiv~l ao goyerno d~ S. 1\1. I., apezar das 
medidas mais energ1cas, evitar totalmente a ~.s<'._r-

1 ~ das mesmas, para a qual parece terem uma ten
dencia decidiga, e em t9clos ~112P.Q.§.. c.Q!!hecL?. 
Nes as circumstancias lembrou-se u governo da 
orrranisacão do corpo estrangeiro; mas vio que nem 
es~a medidá 'aprornitaria, poif que a i!.§._sembléa 
geral constituinte e legislativa projectou a suux
tinccãõ:' Em tal caso de apuro, visto que ate tem 
sido· necessario eh, · as ordenanças ao serviço 

1 pareceu ao &overno convi ~r aque Tes E_ris1õríé1ros, 
que or sua livre v_on!§, e qm~essem abraçar a ca~usa 

1 do 13razil, e expedio a portaria n. 1. Entretanto JU~
gou depois mais acertado submetter a sorte dos p1:1-
sioneiros á deliberação da assembléa geral consti-
tuinte e le~islativa, a quem officiou sobre tal ob
jecto no dia 30 de Agosto, tei:i_!!o. antes ord~ado ~o 
governo provisorio_ da provmc1a a ama (copia 
n. 2) q:\le sobreestivesse. na execu ão a referida 
portana do dia 2. Tal foi a marcha. o governo ~o 
objecto em questão, e n~o julgando elle necessar10 
apoiar-se agora em pra.ticas &era~s, contemp~a só-

l mente as circumstancias pnvativas do Brazil, e a 
experiencia domestica ; aquellas lhe mostrão a van
tagem_do augmento da população .br,anca_,. e C?m 
essa vantagem associou o governo a idea da Justiça 
da sua causa, pela qual não duvidou achar, entre 

os mesmos prisioneiros, sectarios da sua indepen- ' 
dencia e constituição politica, a que não terião j 
l\.@edido ~~s pela coacção em que se ac ava·o:-

« Nao se enganou o governo, como se vê dã copia 
n . 3: o que não foi levado a effeito porque lhe 
obstou a ordem que já citei, e aquel!as que se expe
dirão posteriormente em consequencia da delibe
ração da assembléa geral, constituinte e legislativa
as quaes devem a esta hora estar cumpridas. A ex
peri'encia domestica mostra qual tem sido a regular 
conducta dos voluntarios luzitanos que ficarão da 
éxpedi~ãÕlle 1822. - - - -

« disc!Qlina q_u_~ têm conservado, e ~rta
mento ue tiverão em tod ãS<g;çõ~ uelles que
..§..ene -:Ifãl ã~ lmperad..Qr, contando-se 
nelles_ap~nas tres e~~res, fazem com que· o go
verno Illes preste uma certa confiança, que mal 
póde ser compromettidà;Cfiíando o gôverno conhece 
que um punhado de homens serião suffocados em 
qualquer louco desvario, que infeJizmente conce- \ 
bessem no meio de cinco milhões de habitantes que 
estão firmes em constituirem-se .nação independente.( 
O que V. Ex. levará ao conhecimento da assembléa\ 

cc Deus guarde a V. Ex. Paço, 17 de Outubro de 
1823. -João Vieira de Carvalho . - Sr. João Se
verianno Maciel da Costa» . 

Depois de algumas observações resolveu-se que 
se remettesse com urgencia á commissão de guerfa 
para dar o seu parecer, tomando em consideração 
a boa fé, com que os voluntarios luzitanos por con
vite do governo assentárão praça nos corpos do im
perio, e se inhabilitarão para o ser viço portuguez. 

cc lllm. e Exm. Sr. - Sendo presente a Sua Ma
gestade o Imperador o officio que V. Ex. me diri - \ ;, 
gio em lfl do corrente mez, communicando-me ter 
a assembléa geral, constituinte e legislativa deste 
imperio resolvido apresentar ao mesmo augusto 
senhor por meio de uma deputação os decretos que 
já se achão sanccionados pela mesma assembléa, 
esperando ao mesmo tempo saber o lugar, dia, e 
hora da sua solemne recepção : Sua Magestade () 
Imperad!>r me ordena, participe a V. Ex. para ser 
presenteá assembléa geral, constituinte e legisla
tiva, que receberá com muito gosto tão distincta 
deputação no Palacio da Imperial Quinta da Boa 
Vista, segunda-feira 20 do corrente pelo meio dia. 

cc Deus guarde a V. Ex. Paço em 17 de Outubro 
de 1823. - José Joaquim Carneiro de Campos.-· 
Sr. João Severianno Maciel da Costa ».-Ficou a 
assembléa inteirada. 

O MESMO SR. SECRETARIO deu conta d'uma re
presentação da camara da villa de Nova Friburgo, 
indicando proporções e vantagens para haver alli 
um estabelecimento de instrucção.-Foi remettida 
á commissão de instrucção publica. _ 

Participou igualmente que o Sr. Carnfiiro dera 
parte de doente por escripto; e que o mesmo tinhão 
feito os Srs. Ferreira Barreto, Rocha Franco, e 
Rodrigues da Costa, que estavão nomeados para a 
deputação destinada a apresentar a Sua Magestade 
os decretos já sanccionados. - Ficou a assembléa 
inteirada. 

O SR. PRESIDENTE nomeou então os Srs . Pe
dreira do Couto, Navarro d' Abreu, e Accioly para 
supprirem a falta dos tres membros da deputação 
que tinhão adoecido. 

Passou-se ã ordem do dia, cuja l • parte era a 3• 
discussão do projecto sobre creação de universida-

27 
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des, que foi lido com as respectivas emendas. (Vid. 
as sessões de 19, 27 e 28 de ·Agosto, 5 e 6 de Se
tembro e 6 do corrente.) 

O SR. CAMARA: - Levanto-me, Sr. presidente, 
parãâjiõiãfõque tem ditp alguns .Srs . deputados 
nas differentes disçussões deste proJecto, .e ~ontra
riar o que outros têm proposto. Tenho por impos
sivel o estabeleçimento de universidades em certa~ 
províncias indicadas para isso, e por muito diffi.cil 
em outras. Onde eu vejo mel)os difficuldade. é no 
Rio de J aneiro; aqui temos já tres academias, e 
ou ros _es a ~recim..entos, scientífi:cos- qu se ~o em 
aprovei~r,,,J;.omo ão b1bliotheca ub 1ca, muzeu, 
e tc · e al:nbem edificios que com pouca espeza se 
põd~m destinar Pãrãâiíüelle fim. A razão da bara
teza dos generos, que se tem apontado . co!11o mo
tivo para se preferir esta ou aquella pro':'mc1a, onde 

\ ella se verifica, não tem peso para mim, porque 
\ essa barateza acabava pela aflluencia d.a gente que 

em consequencia do mesmo estabelecunento ?On
correria, e que faria diminuir logo a abundanc1a.de 
generos, com que se argumenta para a preferenc1a. 
(0 tachigrapho declarou não ter ouvido o resto do 
discurso do illustre orador, em que expoz os funda
mentos de algumas alterações que julgára a propo
sito propor). 

No fim da sua falla o!Tereceu o mesmo nobre de
putado a seguinte: 

« EMENDA 

• « Proponho como emenda ao 1° paragrapho do 
projecto da commissão sobre a formação de univer
sidades o seguinte : 

cc 1. 0 Que por ora se funde uma só universidade 
no imperio do Brazil, e que esta tenfia lugar nesta 
côrte, reunindo as tres academias que nella ba, e 
aproveitando pãfa iSsõõSes alfêlecimentos 1itte
rârios, ê sciêntificos qu e já temos, como são a bi
bTiÕthcca pu iCã, o muzeu, e as cadeiras de bota
nica, e historia natural. 

« 2. 0 Que nesta universidade sómente se possa to
mar o gráu de doutor, e que só a ella se possão en 
corporar os doutores que tiverem aprendido nas uni
versidades estrangeiras . 

«3. 0 Que todos os estudantes de medicina para que 
obtenhão carta de formatura d everáõ vir fazer cur
sos de anatomia e clinica na universidade da côrte, 
quer os tenhão feito ou não em d1tferentes collegios 
ou academias. 

(( cmrn EMENDA Á EMENDA DO SR . GOilIIDE 

« Que haverá na província de Minas-Geraes uma 
academia Montanistica, na qual se ensinaráõ as se 
gum es il.ou rinas: 0 a chimica em geral: 2° a 
docimasia, e metallurgia: 0 a mineralogia com
prelrendoodo il.Oficlognosia, a geognosia, e a theoria 
dos filões, e mais formações metallicas: 4° a geometria 
e trignometria com os primeiros elementos do calculo, 
applicando todos estes conhecimentos á geometria 
subterranea, á mechanica, e á hydraulica: 5° a arte 
de edificar as minas com segurança: 6° a agricul
tura e arte veterinaria. 

cc COMO EMENDA ÁS MAIS EMENDAS DO PROJECTO 

« Que se fundem com a brevidade possivel!rl3s 
collegios de direito, que com o tempo e augmento 
da poputaçã: se onve!'.kráõ em universidades, e 
será o 1° em ~o: 2° e P ei·nambt1co : e o 
3° em Maranhão, que nelles se es u e mais direito --

natural, das gentes, e publico, que romano. »-Foi 
apoiada. 

O ~R. TEIXEIRA DE GouvÊA :- Parecia-me con
veniente que se adiasse a discussão deste projecto 
até se imprimir a memoria otr_fil'eci.da eló Sr . . An
drada e- Silva, pois provaveímente se ac ráõ alli 
i aéas que se poderáõ aproveitar para a questão que 
se debate. Requefro por isso o adiamento. 

O SR. PnESIDENTE propôl-o á assembléa, e foi 
apoiado . 

O S R. ÁNDRADA MACHADO: - Eu não apoiei o 
adiamento, porque a falta da impressão da memo
ria do Sr. Andrada e Silva não é razão bastante 
para se adiar a discussão. Nós estamos tratando da 
fundacão de uma ou mais universidades e dos lu
garns ºmais proprios para as estabelecer ; e a me
moria tem por fim principal o regimen e organi
sação dos estudos nas universidades já creadas . 

Eis aqui porque me parece que não tem lugar o 
adiamento. 

O SR. MO:'iTESUMA :-Eu sou de parecer contra
rio. A memoria creio que Lambem trai.a do numero 
de universidades e dos lugares em que devem esta
belecer-se, e portanto ahi discorre seu autor sobre 
o objccto que nos occupa. Além disto a emenda 
do Sr. Camara, cujos talentos e judiciosas obsP.rva 
cões muito respeito, tambem exige que nos demo
remos para examinarmos com vagar os ~eus diver
sos artigos, porque a sua materia é nova e a assem
hléa não estava preparada para a debater e decidir. 
Portanto voto pelo adiamento para se deliberar com 
perfeito conhecimento de causa . 

O SR. PRESIDENTE, depois de mais algumas ob
servações, propoz á votação o adiamento e foi re
jeitado. 

Continuou-se portanto na discussão do projecto. 

O Sn. LOPES GAMA :- Os illustres preopinantes, 
que têm discutido este projecto de jei, reconhecem 
quanto importa para a prosperidade deste nascente 
imperio crear estabelecimentos litterarios, onde os 
esforços do genio brazileiro se possão desenvolrer 
com aproveitamento e utilidade; e o desejo de con
seguir quanto antes a diiTusão de luzes no Brazil, 
tem certamente determinado á alguns Srs. depu
tados a proporem a fundação de universidades em 
diiTerentes prodncias, encarando este meio, como o 
mais ajustado com o fim a que nos dirigimos. 

Eu comtudo, aspirando ao mesmo fim sem me 
conformar com tal meio, sou de opinião que prin
cipiemos por estabelecer uma só universidade e que 
á proporção que no Braz1 r crescendo a popula
ção, assim se vão progressivamente instituindo tan
tas universidades, quantas exigirem as nossas fu
turas circumstancias. 

Em poucas palavras produzirei as razões em que 
fundo a minha opinião, embora não seja ella apoia
da, como supponho, vista a tendencia quasi geral 
da assembléa para a fundação de duas ou tres uni
'Versidades. 

Todas as sciencias, Sr. presidente, têm uma tal 
affinidade, alli:ança e parentesco entre si, que para 
chegarem a certo gráu de perfeicão devem ser umas 
subsidiarias das outras, derivando-se desta harmo
nia e acquisição de conhecimentos, os uteis resul
tados e vantagens, que a cultura das letras pro
mette. 

Assim o estudo da medicina carece essencial
mente da historia natural , da mathematica e das \ 
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línguas scientifica~, tai:ito antigas . co~o modernas; 
a mathematica .e h1stona natural prestao ... se1 um mu
tuo apoio; as mesmas sciencias 'j>OSit\vas exigem a~..
guns conbeeimentos mathematlCOfl• e outros preh
m~nares 1 indispensaveis; e, flnalmante, . as avtes e 
sciencias não podem existir isoladas. ' 

Se pois uma universidade. deve 1 ai,range~ ·as es-i 
colas necessarias para o ensmo das·soienmas •e •ar-· 
tes, cumpre á esta assembléa. tomar em co~~ide
racão que decretando de um iacto ·a fundaçao .de 
três umversidades ~eve multiplicar por tres todo& 
os elementos respectivos a cada uma ; e quaes são 
estes elementos? Mostres para os differentes ramos 
de sciencias e artes, bibliotheca, jardim botanico, 
gabinetes de zoologia, miperal~gia e physica,. la
boratorio chimi.co, dispensato~10 pharmaceut1co, 

- observatorio, theatro anatomico, hospital e com
petentes edificios. 

Estes estabelecimentos são indispensaveis a uma 
universidade, que supposto em seu pri.ncipio sejão 
incompletos e pouco abastados de obJeCt~s respe.
ctivos ainda assim hão de absorver cons1derave1s 
despe~as; e não tenho duvida em affirmar, q,ue só 
concorrendo todas as províncias do Brazil com 
prestações pecuniarias poder-~e-ha ".erifi~ar actual
mente a fundacão de uma umca umvers1dade. 

Ora se mesnio assim essa universidade deve ser 
por muito tempo incompleta, o que acontece!á se 
com um rasgo de penna ordenarmos a creaçao de 
duas ou Ires? Nada menos do que termos um 
grande numero de doutores faltos. de ~ufficiente in
strucção, principalmente nas scienc1as naturaes, 
disputando os lugar~s. e_ empre.gos, par~ os quaes 
seus diplomas os hab1htao; mUitos medicos devas
tando impunemente a humanidade, sem que com
tudo se lhes possa imputar falta de capacidade in
tellectual e desejos de estudar, vista a pobreza de 
mestres e dos elementos indieados, de que infalli
velmente serão privadas tres universidades insti
tuídas ao mesmo tempo. 

Não são para mim de grande pezo as observ~ções 
feitas sobre os incommodos, polos quaes tena de 
pa sara mocidade brazileira se tivesse de concorrer 
de províncias remotas áquella, onde se houvesse de 
fundar uma universidade, porque nestes mesmos 
incommodos eu descubro vantagens muito reaes ; 
e taes são : . Primó: a separação dos lares patrios, 
onde circumstancias que não são desconhecidas es
torvão a applicaç.ilo e .assiduidade ~ e tanto é. is~o 
assim, que na umrnrs1dade de Cmmbra eu vi nao 
só um pequeno numero de estudantes naturaes da
quella cidade, como entre estes .serem ~_pontad~s .os 

- que se applicavão. Secun~o: A occasiao de v~aJar 
pelo imperio, e os ~onhec1ment~s que se adqu~rem 
nesta viaaem. Terc10: A effechva concurrenc1a de 
todas asp~ovincias p~ra º· incremento dos objec~os 
necossarios á uma umvers1dade e finalmente os meios 
que esta póde subministrar depois para o estabeleci
mento de outras, á proporção que as circumstancias 
as forem exigindo. 
. Não basta dizer, são precisas tres ,universidades 
no Brazjl, pai:a que es ta assembléa . as mande logo 
fundar, C!Jmpre que primeiramente calculemos as 
nossas forças e que as comparemos com a empreza. 

Ninguem dirá que não convém muito 1á aolual 
segurança deste imperio uma marinha•11ue 0 se com
ponha de 5 ou 6náos ·e115 ou 16 fragatas e coi~tudo 
não fazemos um decreto para que se construao ao 

\ 

mosmo tempo estes vasos. N~ Fr~nça não se esta
belecerão de pancada as umvers1dades de Mont-

pellier, .de,, Dijon, To.11Jouse, 1Rouen . e ·Bordeaux; 1 
ellas ,forãa obPa dó tempo e1do progresso•das ·S<lien
oiias. 

•Concluindo 'pois digo, que se não qaizermos 
fieansem uníversitlaile •alguma, nao estabeleçamos 
actualmente' máis do qae uma; e como a "provincia 
que ·me parece"mais adaptatla para este 'fim é"a de 
S. · F~o, segando as noções que del!a •terl.ho, pro
po o uma emenda ao 1° § que passo a mandar á 
mesa: 

« EMENDA 

« Have1;á uma universidade na província de / 
S. Paulo, parãêiljo estabelecimento concorreráõ as 
~incias do Brazil com donativos gratuitos; e nas 
_:erovincias maiores se estalJ.ele.cer~õ. academiaS..:- ' 
Oaepurado, Lopes Gama.»-Fo1 reJeitaâa. 

O Sn. AnAUJO LmA sustentou que S. Paulo _e 
Olinda erão os dous lugares máis ,propriõs- para o 
esta elecimentó - âe iiás universidades; mas que 
olhando para a demora indispensavel na suá fun
dação e lambem para a necessidade dos estudos ju
rídicos no Brazíl, entendia que quanl..o..Jlntes se rJ.e
via ins.t,ijuir um curso jurídico nô Rio de Jan~iro. 
Mándou por isso á mesa uma emendã concebida 
nos termos seguintes: 

« EMENDA 

« Emquanto se não estabelecem as universidades • 
de Olinda e S. Paulo, abra-se no mez de Março de / 
1824 um curso juridico nesta cidade do Rio de Ja
neiro, o qual se regulará pelos ultimos estatutos da 
universidade de Coimbra . Este deverá cessar logo 
que as universidades abrão os seus estudos, poden-
do porém os es tudantes, que aqui principiárão a es
tudar, concluir aqui mesmo os seus estudos.
Araujo Lima.»-Foi apoiada. 

o Sn. COSTA BARROS: - Na 1 a discussão deste 
projecto eu disse que o seu objecto era uma das 
cousas de que mais precisavamos e um dos maiores 
b s que podíamos f zfil:_Jl.o Jlrazil; mas que nos 
conlentassériiõscom urna noiw rsidade, visto que 
além d'outras diflicúldades tinhamos a vencer a da 
falta de lentes, pois até careciamos de mestres de 
primeiras letras. 

Disse então que pJ:.cleria~ a Bahia ,paril_a fu~d~ção 
dessa universiâaããPor serum dos pontos mais cen
traes do Brazil e haver já alli disposiçoes fav_Q!Tv~is 
ao mesmo es tabelecimento, como era a olferta de 
muitos contos de réis para Elsse fim. Mas reflectin-
do que uma só universidade é insufficiente pela 
vasta 'extensão do nosso territorio, e reconhecendo 
com um nobre deputado que as universidades são -
os baluarte~, onde se podem assestar os mais temí-
veis canhões para defeza ·da nossa liberdade., votarei ) 
pelas duas. Quanto ao lgcal de S. Paulo cóncortlarei 
queê e seja preferido para uma, pelas lloas razões 
que se têm expandido aqui a favor desta opinião 
e que é inutil repetir; mas quanto ao de Olinda não 
~o porque o seu merca o e carÕ'ê!]l-!}egiasia:; ~ ~"' /' ' 
el!JLtesidi.-d.Qgs annos e. sei7õ que tudo alli custa; 
além disto .... . . :-: ..... . ... ~ ... .•.. . .. ,,Prefe- " '""""'·' 
rirei por todo!> iestes m iv '· aTa ãO\ e tam-
bem pa•ra promover mais a união· daquelles povos, 
que oa•não terem lá•uma uniiversidade, quererão an-
tes· irá !Europa estudar do que •vir •ás outras provin-
cias;do imperio. 

Eu •bem conheco que havendo na •verdade gran
des diffi.culdades ·a vencer para o estabelecimento 
de•uma universidade, muitas mais teremos para o 
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estabelecimento de duas; mas como tambem me 
persuado que os povos do Brazil já estão con.venci
dos que a ongem mais ' fecunda dos seus males foi 
·O monoofiô das luzes que-fazia ortugal, julgo que 

m duviila o os conCbTreráõ'quanto puderem para 
termos entre nós estes estabelecimentos, onde se 
formaráõ homens que por seu saber farão prosperar 
todos os ramos da pública administração, levando
nos a hombrear com as_primeiras naçQes do mun
do. DeVô porém observar que adopto a 1embrança 
ão Sr. Araujo Lima, para a instituição d'u_m curso 
jurídico sem demora nesta ~ôrte, porgue sa? est~s 
os estudos de que mais precisamos. Eis aqui a mi
nha emenda: 

« Proponho que as duas universidades se situem 
uma em S. Paulo, outra no Maranhão.-Cosla Ba1·
ros.»-Foi rejeitada. 

O SR. SILVA LISBOA :-Sr. presidente, tendo ex
pos o os meus sentimentos ~obre o prese~te assu~
pto nas duas leituras do proJecto da creaçao de um
versidades, sendo de opinião de, p~ ...filÍ,._~e 
crear uma nesta côrte, para entrar Já em exercic10 
nõâíiiiõProxíriiõVindouro, que é o que exig~m. ~s 
nossas necessidades e cabe em nossas possibili
dades; levanto-me nesta ultima leitura do mesmo 
projecto para sustentar brevemente o que P?nderei, 
e responder á algumas impugnações de vanos hon
rados membros. 

Reconheço que todos qu~ propuze1:ão cr~ação de 
universidades ou estabelecimentos htteranos parn 
as outras provincias, o fizerão a impulso de patrio
tismo; mas não posso accordar com elles, porque 
só indicarão as respectivas vantagens locaes, cada 
um dando preferencia segundo o natural a!fecto ao 
proprio paiz. A minha opinião se ~unda em tres r8:
zões; no exemplo das gran naçoes; na economia 
do estado e na illca das actaes circum l'lln'cias 
do lillperio. 

O exemplo dos fundadore_s das principaes. univer
sidades, que as estabelecerao em grandes cidades e 
até nas côrtes dos respectivos estados, é argumento 
digno de summa attenção. Sem tenho muito 
respeito á pratica dos nossos ante assa os de reco
nlíecTcla sa ê ílõfra e Cll'cumspecçao, emquanto a 
experiencia não convencer o erro. Este exemplo, 
por si só, tira ~ pezo das. objecções •. que.se oppuze
rão á preferenc1a qtle dei para a umversidade nesta 
côrte. 

A carestia do assadio, distracção dos estudan
te~, perigo _ e corru cão, são. mconvenientes- que se 
contra iãlancão com as superiores vantagens de ba
rateza de liv.ros, variados meios de instrue ãô;Iiro-

ressivo concurso e rangeiros, que facilitão 
apren er as-linauãSvivas ;aâequados esta e eci
mentüshtteranos e ma10r esc a, c_g.r1ezia -~
ntl~, qú~a est~e.!_a_je :>:istas ~_E.ra_!i~as p_rovin
ctaiisjám~s _podemjar .. Ate os vic10s na ~õrte em 
pessoas je !Olducaça~erar per e.~ ~~e 
sua-mãlicia, perüel:lllo a sua grossena. 

;xrgrª-7. a mais antiga umversidãde de Inglaterra, 
fun a a quando era a côrte pelo celebre rei Alfredo 
àistincto não menos nas armas que nas letras, ain
da hoje subsiste com uma dotação de mais d~ cem 
mil libras esterlinas; e neste seculo deu o especta-

' culo do phenomeno político, nunca visto, de irem 
o imperador da Russia e o rei da Prussia alli tomar 
os gráos de doutor em direito, ajoelhando-se ante o 

l cancellarío. · 
A e<::onomia do estado, a meu vêr, imperiosa-

mente dieta a escolha desta côrte do Rio de Janeiro 
para a primeira universidade do imperiõ;pois bem 
se póde dizer, que, de facto, já se acha estabelecida 
e s rer.isa de supplemento do Curso Juridico para 
ser comp e a; visto que tem as aulas principaes das 
mais faculdades, ou pagas pelo governo, ou man
tidas pelas corporações religiosas e pelo bispo dio
cesano, no seminano de S. José. 

Temos além disto um musêo rico em mineralogia, 
abinete de pinturas, dous jardins botanicos, uma 

livraria- publica, e mui coiisidêfavel typographia 
n~onat-Eiéêpfo a Bahia, q_ue já tem alguns desses esta elecim_fil! os, o as as mais capitaes das outras 
jiãrres mtegrautes do "Imperio quasi carecem de 
tudo; e, pelas notorias circumstancias actuaes do 
Brazil, o thesouro nacional não póde já fornecer os 
fundos e reditos necessarios a taes fundações? 
Tem-se muito insistido em contribuições o!fere
cidas pelos povos da Bahia, e de Minas afim de 
taes estabelecimentos; e se propõe um plano para 
se attrahirem donativos por solicitações dos gover
nos provinciaes, e vantagens aos herdeiros dos 
doadores. 

A experiencia tem assás mostrado o quanto são 
falliveis e precarios Laes expedientes, quando se trata 
de estabelecimenlos permanentes, que requerem 
fundos solidos. Taes contribuições, de ordinario 
filhas do enthusiasmo momenlaneo, apenas, por 
assim dizer, são almoços para despezas da grande 
familia. Hoj(õs estadistas de pratica de negocios 
tem reconhecido os enues resu!Lados de patriotismos 
locaes, nos offerecimentos de d ô na ti vos para o serviço 
pu ilico, que mal dão algum auxilio transitorio nas 
urgencias do estado. 

Elles são contra o genuíno espírito do governo 
constitucional; pela indirecla e disfarçada pratica 
do anti ~direito real de coacção de lançar pedidos 
ao povo. Entao o orgu o e vaidade dos mais ricos, , 
ou ison~eiros, t.em e_!feito importu~o, e compulsorio, 
aos mais concidadaos; e, occasionando as mais 
odiosas comparações, e injustas querélas de falta de 
patriotismo, ainda contra os mais zelosos do bem 
publico, que por is&o sentem irresistivel força para 
fazerem contribuicões e donativos com excesso 
ás suas faculdades; mingoa de suas familias e 
quebra de seus empenhos aos mais urgentes 
credores. 

Tudo porém vem a rematar depois em desleixo e • 
incuria do primeiro proposito; no que bem se 
verifica a sentença de 1acito-acri inilio, inrnrioso 
fine. - Um illustre membro lembrou-se de applicar 
a estabelecida contribuicão litteraria de S. Paulo 
para a universidade, que ·no projecto se destinava 
nesse local. Porém não darei jámais o meu voto 
para se tocar nesse fundo sagrado, que teve o justo 
destino da lei do subsidio litterario, tão sómente 
para as escolas e estudos menores ; afim de se 
eneralisar i_ns rucção pu ílíêa nos mais necessa

nos e ementos. 
E r-da ílignidade. do go1,erno imperial seguir o 
exemplo. d_o fallecido rei de Inglaterra Jorge III ; 
o qual dlZla, que o continuo voto do seu reinado 
era facilitar, que todos os indivíduos, ainda das 
infimaS' classes do povo, soubessem as primeiras 
letras, para poderem ler a biblia, porque nella se 
achava a palavra da vida. Os deputados que reque
rerão tantas universidades ao mesmo tempo, ou, 
ao menos, collegios de particulares sciencias, pre
tendem actualmente uma creação simultanea, sem 
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exemplo em algum estado, e um vrnpossive l 
economico. 

Seria facil achar lentes para o curso jurídico nesta 
côrte no corpo dos magistrados, e letrados, e por 
um honorario menos gravoso á fazenda, do que o 
que talvez seria requerido para as universidades 
das outras províncias, maiormente do interior. E de 
mais : para que enganamos a nós mesmos? Era até 
agora geral e fundado o queixume do pouco numero 
dos j u riscon s ulios brazilei ros, pelas_Qifüculdad~s <I!le 
o governo Q.assado opµunha aos estudos maiores, 
que só na vião em Coimbra, poucos Lendo posses ara 
irem á essa universidade. -

A10m de que é bem notado por graves escriptores, 
qt1ão poucos que estudão as sciencias difliceis, 
taes como a jurisprudencia, adquirem primazia, 
e ainda sufliciencia, para o magisterio, entre mui
tos que aliás concluirão seus cursos regulares. E' 
tambem reconhecida a falta de bachareis formados 
para os lugares de letras. 

Onde pois se acharião já no Brazil para tantas 
requeridas universidades mestres capazes de sus
tentarem a confiança publica? O governo não tem 
a omnipotencia do creador, que , na phrase das 
sagradas letras, póde fazer da s pedras filhos de 
Abrahão. Pretendermos fazer, como se diz em 
Portugal, obras de Tarôca? Expormo-nos-hemos á 
censura do povo, qual faz o viandante, que desdenha 
o architecto, que começou a obra, e não a poude 
acabar ? A política reclama, que os estudos publicas 
das altas sciencias estejão sob a immediat,a inspeccão 
do governo ~mperial, principalmente ?S de . dU:eí~o, 
para que seJàO conformes aos verdadeiros prmc1p1os 
da monarchia constitucional, 

E' notorio, que infelizmente nas províncias do 
interior, e sobre t'!do nas do 1_1orte, t~m fermentado, 
e ainda se propagao, crassos e perigosos erros a 
esse respeito prese~te1i:ien te, sob pretexto de ~dé_as 
Jiberaes até os mais discretos mestres se arnscao 
a receber influencias das opiniões populares, 
industriosamente propagadas por astutos dema
gogos. 

Sem duvida as classes superiores o médias estão 
sãs: mas semp.r.e é temível o c.o.n tagiQ do seculo e. a 
_Ehan tasia os en Ulüsiastas, qual se nota nos dictadores 

os vadios de Beberibe, e Poço da Panel/a. em Per-
1co. Estando a universidade nesta côrte, se 

formará o viveiro de alumnos instruídos em solida 
doutrina, que possão depois exercer o magisterio 
em outras universidades, com perfeita segurança do 
publico, e do governo . 

Já tenho dito e redito, que se estabeleção quantas 
universidades se requererem, onde se proporciona
rem os meios; porém não é possível, por ora, que 
se estabeleção á custa do thesouro nacional, attenta 
a urgencia de se applicarem os fundos do imperio á 
sua defeza, emquanto não fôr reconhecida a nossa 
independencia, e pela paz se não tenhão reparado os 
males da guerra, e aberto as fontes da riqueza na
cional. Um dos mais notados defeitos dos que fazem 
reformas em constituições novas, é o julgarem po
der fazer tndo, e ao mesmo tempo, sem calculo de 
despezas, e circumstancias. 

Não tem razão a censura que se me fez, de querer 
monopolisar tudo para a .côrte. Longe de mim,,n.ão 

1 só 0 espírito de monopoho, mas tambem o espmto 
de partido, e o e.spirito de locali~ade, que .nã? dis
tingue o patriotismo puro d? ~go1smopr?vm~ial. 

Se consideraçõe§ de parc1!1hd.ade m~ mfl.u1ssem1 
daria preferencia, para a pnmeua umversidade, a 

Princeza do l3razil, Bahia de Todos os Santos, em 
q~e a .P!ºv·a_encia me fez nascer. Só digo, o que a 
sa poht1ca dieta, que o governo geral, provendo á 
instrucção superior, estabeleça já na côrte uma uni-
versidade, onde tudo quasi es tá prompto para a in-
corporação das sciencias, bel!as letras, e artes. As 
mais só o devem ser em opportuno período, quando 
o thesouro nacional estiver saturado. 

Entretanto não ha obstaculo que se erijão taes es
tabelecimentos por voluntarias con tribuicões do 
paiz que os puder manter, bem como as suas fontes, 
pontes, e outras bemfeitorias publicas. Não é mi
nha intenção impugnar à indicação, que agora fez 
o illustre membro o Sr. Bittencourt, para se crear 
nas proyincias de mas õêrísmõ da montanisti ca , \ 
docimâstica, e mais doutrinas de. me urgica t e l 
sem duvida convinha logo crear-se alguma cadeira. de 
theorica. e pratica á cnsla do thesouro nac10nal: o 
-~ue acho por ora alli impraticavel, é uma universi-

de. -
,,. ma razão de mais me occorre, e é, que Sua Ma
gestade Imperial,J.oq-o qu~ entro_g nª_.!\l_gen_cia do 
es a , feZãõê lla onra da res!aura~ão _ do cõllêgio 
aes: Joa~im, de fundação de candá'dê dós nem
feitores deste paiz, para o ensino s orp..hª-o.s _po
bres, que o governo passado rnvia espoliado ao povo, 
Cõôvertendo o edificio em aquartellamento de sol-
dados. . 

Eu vi em mais de uns olhos de pessoas sensíveis . 
borbotarem as lagrimas de piedade e gratidão na \ 
festa daquelle palriarcha, quando o im erador abra-

1 çava o~ninos, sendo alguns aos ex_pos os ã Santa ' 
CasiL.da Misericordia, que bem podião dizer ·com 
David em um dos Psalmos ( XXVI. 10 ) rneu pai e 
minha rnãi me desampararão, mas o senhor"me re
cebeu.-Esses alumnos estão na esperança de faze- \ 
rem na côrte seus estudos maiores, e talvez algum 
dia sejão excellentes candidatos para as magistratu-
ras, e mais empregos publicas. í/ 

Póde ser conforme á ~oa razão, que sejão obri-~ ,) i "'rc .. J. 
gados a pass~a orr!fuLserra do CuJwttio, para v t · 
se irem -formar na requerida untrnrsidade de S. 
Paulo? 

Não posso deixar, ainda que com repugnancia, de 11,.. . "' C[ /' / v 
controverter ao Sr. Andrada Machado, ue aliás re- ~ " 
verenceio :eelo seu elevado engenho, e rico fundo de 
con ec1ííiênfos. e certo não esperava ouvir a elle 
fa1lar com desdém dos estudos de direito, suggerin-
do ser quasi desnecessario haverem ministros juris-
perilos, sentenceando a alguns a irem puchar pela 
enxada. 

Será decente, e coherente, esta linguagem em um 
dos redactores do projecto de constituicão, que na 
divisão dos poderes reunio o j-udiciario °? 

Quando no vulgo se estão devassamente desaca
tando todas as autoridades, com perigo da anar
chia, é estranho fazer-se neste senado ignomínia da 
magistratura com tão indiscriminada aspersão. , 
Podem haver magistrados que fãlrenn:ro s u- ever: 
mas a deshonra gera 1 é enorme injustiça. 

Para se considerar, ao menos nesta côrte, haver 
regular administração da jµstiça, (dando-se os de
vidos descontos ás cousas humanas) basta notar o 
prodígio político do estabelecimento do banco e 
credito publico, para se reconhecer, que o povo, e 
com especialidade o corpo dos commerciantes, têm 
confiança na mesma administracão, na certeza de 

1 que os magistrados os assístiráõ para a execução das t 
leis nos seus contractos; aliás, não farião tantos ne- 1 
gocios, com activo giro das letras de comm!)rcio. 

28 
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Quando a America do Norte proclamou a sua in
dependencia, consla das obra de.Franklin, que o 
primeiro cuidado dos homens de estado do paiz, foi 
o mandarem vir da Europa as obras de Vattel, e de 
outros escriptores sobre o direito público, e lei das 
?iacões . O Brazil carece muito de taes estudos, que 
na· universidade de Coimbra mal seensinavão su
}>erfidâlmente no primeiro anno do curso jurídico 
na au a de direito natural. E como sem taes estudos 
se poderáõ formar pessoas idoncas para a carrei
ra diplomatica, e para a recta direcção dosJurados, 
ainda nos juizos criminaes? 

Sem duvida convém r('formar o plano dos estudos 
·de direito ; mas sempre serei de opinião do insigne 
~parlamentario de Inglaterra Bnrke, o qual disse nas 
suas admirãdas refl exoes contra a revolucão da 
Fran_ça, que a jurisprudencia é o timbrê do ·enten
·dimento humano, e a difficil arte de bem applicar 
os princípios Griginaes da justiça ã infinita varieda
de dos negocios humanos; e que não deve o seu tri
bunal ser usurpado pela philaucia e arrogancia, que 
são os infalliveis saLellites dos que não experimenta
rão maior sabedoria do que a sua propria. 

1 E' intoleravel o sarcasmo da remessa dos magis
trados para carnrem a terra com a enxada. Pordes
graça nossa, o trabalho do campo estã em deshonra, 
por~abandonado a escravos . 

E' pQr isso grave injuria igualar em destino os 
magistrados aos de condição servil. Não pensa vão 
.assim os legisladores do imperio da China, quando 
·decretarão a solemnidade annual em honra da agri
cultura, onde se vê ao imperador lavrar a terra, pu
chando pela relha do arado . O fallecido rei da Grã
Bretanha Jorge Ili prezava-se de ser bom lavrador 
·nas suas terras visi n has ã côrte, e por si proprio 
exercia esse, e outros ministerios ruraes, dignos de 
homem livre, como bem dizia o celebrado velho 
Catão. O illustre deputado tambem excluio da uni
versidade pfõjeclada as artes de l1ixo, e nomeada
meruaaãã'pintura, dizendo que não carecíamos de 
AppeUes· e Raphaés, etc. Não pensarão assim os 

\ 
fundadores do instituto polytechnico de Pariz. Jã 
Aristotelles no seu plano de educação liberal re
·commendava o ensino do desenho. E' hoje vergo

) nha vêr portos:montes, val1es, plantas, animaes, e 
l não saber-Oesenha-los. Que é luxo so não a perfeição 

do trabalho, a qual é o elTeito da intelligencia e 
mãos dos homens, imitando as maravilhas da natu
reza 'l Basta vêr nascer e pôr o sol para admirar a 

) 
immensidade do luxo do Creador, abrilhantando as 
nuvens e as terras com infinitas côres. Tudo que 
v~mos em t_9!no desta sala, é luxo em tapete, corti-
n~~~ec-o~ao . Se recus~mps º- 1~IX_o, _ ~os_ os 

ossos J>O~ aos estrangeiros, visto que a ma10r 
parte das producções territoriaes d.o _Brazil_, que se 
lhês-dàoem troco de seus artigos de luxo, são tam
bem côusaflle luxos, comõ assücar, tabaco, algo
dãõ;êafé, cãcãO, elc.~-que não são necessarios á 

_v11!Çj)oiS(ffe milhões d~nfla.m vivido, e vi
v~m sim:i____files. Até os nossos selvagens ostenlão o 

, seu luxo, armando-se com pennas de aves, e pin-
1 tando-se com urucú. Temos muitas feculas precio

sas para as tinturarias, etc. 
Sem duvida por ora não viráõ ao Brazil Apelles e 

' -Zeuxis; mas não devemos desaproveitar a aula de 
desenho, que o governo passado já tinha creado, sen
-do professor um natural desta côrte, que foi apren-
-Oer em Roma, por pensão real, a liberal arte da pin-
tura. 

Aqui me occorre a anecdota de um cura de villa, 

que, prégando sobre os pecados mortaes disse- 1 
fallemo~ aç:ora da m_urmuração, em lugar da gula 
que aqui nao ha.-Tao absurdo é pretender artigo 
de luxo em paiz pobre que os não pôde pagar, como 
é absurdíssimo repelli- los em um imperio, que está 
em progresso de riqueza. E' ocioso responder sobre 
o que se tem objectado a respeito de ser esta côrte 
-mui doentia e calida. '-

Nao sei que haja terra de immortaes, e sem al
gum. detrimen_to physico. ~odos vêm que o Rio de 
Janeiro é.a mais populosa cidade do Brazil. Os seus 
habitantes têm sido os mais distinctos na causa do 
Brazil, e estão na posse dos es tabelecimentos litte
rarios, e na justa expectativa de sua conservação, 
da creação de universidade em seu seio. 

Verosimilmente não poderião ver com serenos 
olhos, que não tivessem a preferencia, que tantas 
razões de conveniencia lhes dão. Esta considera
ções me parecem dignas de favoravel decisão desta 
augusta assembléa. Nada digo sobre o ciume das 
províncias, que se inculcou com tanta emphase, 
pois que não poderia ser mais mal fundad o; e onde 
quer que se estabelecesse a universidade, todas as 
mais províncias poderião ter fanaticos patriotas, 
que at1'oassem com queixumes no seu districto, po~· 
ser proposta a sua pretenção; mas em todas se 
acharáõ cordatos, que dêm valor ã razão das cousas 
reconhecendo a literalidade do governo imperial, 
que bem deseja~ia pôr universidades, quanto antes, 
nos lugares mais opportunos, se as circumstancias 
do Imperio o permittissem. 

O SR. GomnE lembrando a emenda ou addita
men to que propuzera na sessão de 6 de Setembro 
o~ereceu outra emenda, em que desenvolveu e am: 
phou o que apontãra no dito additameuto; conce
bendo-a nos seguintes termos: 

<< E~LENDA 

cc 1.• O que fizer para universidades donativo de 
8:009~ rs .. terá na n~iversidade, para que contribuir 
o pnv1leg1o_de matnculas gratuitas para toda a sua 
dcscendencia até o quarto grão inclusive, e para 
sempre o seu retrato na sala Academica com o 
nome do contribuinte, e com a inscripção por baixo 
do nome. 

G1·atum est quod Patrice vivem Populoque dedisti. 

<e 2 . 0 O qu e der 6:000S · rs. terá todos os sobre 
ditos privilegios ;, mas a isepção ~e pagar matri
culas se estendera sómente ã terceira geracão in-
clusive. · 

cc 3.~ O que der 4:000S rs. ~er~ o mesmo que os 
sobred1tos, porém com o prmleg10 das matriculas 
até seus bisnetos. 

". 4. º O qu~ der 3:0008. rs. terã sómente o privi
legio de matriculas gratuilas até seus bisnetos . 

cc 5.• O que der 2:000S rs. terá matriculas gra
tuitas até seus netos. 

<< 6.• O que der l:OOOS rs. terã matriculas de 
graça para seus filhos. 
_ cc 7.• Qualquer contribuinte, poderá fazer ces

sao_ em outra p~s~oa, _ a quem fi_quem pertencendo 
unicamente os pnv1leg1os de matnculas.-Gomide. » 
- Foi apoiada. 

O SR. PRESIDENTE declarou adiada a discussão 
por ter dado a hora das indicações e pareceres. 

O SR. ARAUJO 1:-IMA : - Tenho uma indicação 
para olTerec~r relativa aos nossos trabalhos, pois é 
tal a confusao quando chegamos ã 3• discussão, e 
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tantas as emendas que ninguem se entende. Este 
mal resulta, a meu ver, de má intelligencia do re
gimento, o arl. 88 delle diz assim - « Para a 2• 
discussão terá sido a proposta inserta na distribui
ção diaria dos trabalhos, reduzida pelo secretario 
da assembléa a uma fórma regular com as altera
ções e subalterações que se tiverem offe.recido para 
cada artigo. » 

E no art. 95 diz. -- « Na 3• discussão se debaterá 
não só a proposta em geral, e por artigos, mas tam
bem as alterações, podendo confirmar- se ou refu
tar-se o qtte tiver sido approvado nas discussões 
anteriores . » -Ora esta ultima parte do artigo sup
põe approvação anterior; e por isso quizera que 
na 2• discussão houvesse votação para se reduzir o 
projeclo com as emendas vencidas a uma fórma re
gular, evitando-se esta confusão de que só pódem 
resultar pessimas consequencias, como já a expe
riencia tem mostrado. (Não se ouvio o resto.) 

O UESl!O Sn. DEPUTADO mandou á mesa a se
gu inte 

« INDICAÇÃO 

« Como interpretação ao art. 88 do regimento 
proponho que na 2• discussão se proceda a votos 
sobre os artigos do projecto e suas alterações, para 
se poder reduzir a uma fórma regular na conformi
dade do mesmo artigo. - Araujo Lima. »- Reque
rida a urgencia foi apoiada. 

Alguns Srs. deputados por lhes parecer que hou
vera alleração neste artigo 88, ou em outros cor
respondentes pedirão que se lêsse a acta, e lêu-se a 
do 1° de Julho. 

O Sn. SECRETARIO MAIA disse que da acta não 
constava que houvesse alteração alguma. 

O Sn. l•nANÇA : - Eu creio que é necessario 
examinar na acta o que se deliberou a respeito do 
art. 95, porque me parece que a palavra approvado 
se mudou para apoiado. 

Conhecida a alleração que apontára o Sr. França; 
fallârão sobre ella, combinada com a indicação 
proposta, alguns Srs. deputados; e julqando-se por 
fim discutida a urgencia, foi posta a votação, e 
approvada . 

Proseguio portanto o debate; mas sendo reque
rido o adiamento pelo Sr. Montesuma, foi apoiado 
e approvado, ficando por isso reservada a materia 
para se debater no 1° dia de indicações. 

O Sn. MoNTES UMA : - Eu sou summamenle res
peitador do systema constitucional, e da divisão dos 
tres poderes marcados no projecto de constituição. 
A nacão quando nos mandou para aqui, foi com o 
fim dê provermos ao bem publico ; e ainda que se 
não marcassem explicitamente as nossas attribui
ções, como declarou que queria o systema do go
verno monarchico-representativo, declarou que 
queria a divisão dos tres corpos independentes, 
tendo cada um destes as attribmções que lhe com
petem, e que nos toca designar na presente legisla
tura, marcando o que pertence ao poder legislativo 
ao judiciario e ao executivo ........•..........•• 
....... ······ ............... ················ .. ............... ····· ........................ . 

Eu esfÓ'U persuadidôi:egundo <?.!' mey~ princípios 
que houve positiva ingetmrcia do poder executivo 

\

na êrêãção do titulo de marquez do Maranhão para 
lofã Cochrane. . -

Só ao poder legislativo pertence marcar as ?r-

dens de no}l..re~a para . o lrnperio ; feito isto, dará '\ 
e1r ao os titulos o poder executivO; mas antes 
quando ainda se não sabe a fórma que a isto dar.Í 
o poder legislativo, não sei como possa o executivo J 
dar este titulo sem positiva ingerencia. Eu res
peito muito a sabedoria e talentos de lord Cochrane 
e r~onheQO os bo!!_s serviç9s pór elh~· feitos á nação 
braziíéira, e como representante della me lisongeio 
~e llle d!!L.Jlublico~ agradecimentos ; ~as n~!ll por · 
isso devo calar-me, suffocando dentro em mim o 
que- sinto sobre a indicada ingerencia. -

O mesmo lord Cochrane; que foj embalado no 
berço da liberdade, e nutrido permitta-se-me a ex
pressão, com leite constitucional, não poderá in
crepar-me de falta de respeito ao muito que elle 
merece, por me declarar contra um-ª-1Ji_ger.encia. do 
poder executivo; pelo contrario me fará justica, e 
dira que eu não fiz mais 40 que satisfazer aos deveres 
sagrados de representante da nação. Temerei eu 
desagradar aos que fizerão a nomeação? 

Certamente não ; porque cada um trabalha na 
seara que lhe encarregou a nacão. Incorrerei por 
isto no odio desta assembléa? • 

Tambem é impossível; porque cada deputado 
deve dizer o que lhe dieta a sua consciencia. Logo 
nenhuma duvida posso ter em propôr a minha in
diçação s~bre ~ste titulo de que tenho fallado, e 
cuia creaçao nao posso approvar pelas razões ex
pendidas ! Eu não quero dizer com isto que se lhe 
não verifique para o futuro ; ao contrario, estando 
marcadas as ordens dos titulares, se o poder exe
cutivo entender qu e elle merece este titulo deve 
conferir-lh'o. 

Talvez se diga que já depois da independencia se 
fizerão titulares, e que do mesmo modo se podia 
praticar com este ; respondo a isto que nesse tempo 1 
estavão reunidos o poder legislativo e executivo, 
mas que as circumstancias actuaes são mui diffe- · 
rentes; está installada a assembléa, e occupada-nos 
seus trabalhos soberanos; e portanto exerca cada 
um dos poderes o que é de, sua exclusiva êompe
tencia. O que proponho é concebido nestes ter-
mos 

« INDICAÇÃO 

«. Propou~o que se declare ao goverµo que se não 
venfique o titulo de marque~ .do Mara.nhão na pes
soa. de lord Cochrane, sem que por lei se estabeleça ' 
li. ordem e gradação dos titulos, que devem fazer a 
grandeza e fidalguia da nação brazileira. - O de
putado, Montesuma. »-Foi requerida a urgencia 
e apoiada. 

o MESMO Sn. DEPUTADO dectarou que tinha a 
offerecer outra indicação, mp.s foi chamado ã 
ordem. · 

.o Sn. Â.NDRADA MACHADO: - Para apro'íeitar .o 
tempo emqu_ant_o o_ illustre deputado 91ão manda 
e~sa outra md1caçao, quero offerecer mqa muito 
simples; tem por fim perguntar a.o governo. que 
razões teve parª nomear um membro do 'governo 
da Bahia para commandant~ das- afiQas; esta no
m'éação tende a concentrar poder~s,-que por sita 
naturesa devem estar separados, e vai de encontro 
aos principios constitucionaes que nos regem. · 

Todavia eu não quero accusar ninguem ; pode ser 
que o ministro da guerra tivesse motivos para no
mear a Felisberto Gomes Caldeira commandante 
dá'S a1"m_~s ·1a Ba~ia _ ; inas piço que sé saiba quàl 
foi a razao ·1mputs1va que teve para assim o fazer. 
Eu mando á mesa a minha ·· 
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« INDICAÇÃO 

« Proponho que se peção ao governo as razões 
que o moverão a nomear um commandante d' armas 
que é membro da junta provincial da _B~h.ia, .Pois é 
illegal a concentração de poderes admm1strat1vos e 
commando de forcas em uma e a mesma pessoa. -
Andrada III achado.» - Requerida n urgencia, foi 
apoiada. 

Por dar a hora, declarou-se que ficavão adiadas 
ambas as indicações, 

O S1t. PRESIDENTE deu para a ordem do dia o 
projecto de constituição. 

Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde. - Mi
guel Calmon du Pin e Almeida, secretario. 

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLÉA 

PARA CAETANO PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO 

lllm. e Exm. Sr. - A assembléa geral consti
tuinte e legislativa do Imperio do Brazil, manda 
participar ao governo que para instrucção da com
missão ecclesiastica, que tem de dar o seu parecer 
sobre reformas de conhecenças e outros direitos 
parochiaes n? bispado de i\lar!anna precisa que. lhe 
sejão remett1das com urgenc1a copias authentícas 
de quaesquer ordens regias que a este respeito. se 
tenhão expedido aos capitães generaes da ~espect1va 
provincia. O que V. Ex. levará ao conhecimento de 
Sua Magestade Imperial. 

Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em 
18 de Outubro de 1823.- João Severianno Maciel 
da Costa. 

Sessão em 20 de Outubro de t 823 

PRESIDENCIA DO SR. RIBEIRO DE ANDRADA 

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da 
manhã, fez-s13 a chamada, e acharão-se presentes 
70, faltando com cau~a os Srs,. Rocha )franco, Pe
reira da Cunha, ArauJO Gond1m, Ferrelfa Barreto, 
Paula e Mello, Andrada e Silva, Alencar, Nogueira 
da Gama, Camara, Rodrigues da Costa, e sem ella 
os Srs. Furt(!.do de Mendonça, e França. 

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

O SR. PRESIDENTE :-Annuncio a esta assem-
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bléa g:ue vão hoje a S. M. pe_la deputação nomeada 
os seis decretos seguintes: 1. 0 Sobre a fórma da 
promulgação das leis da presente assembléa con
stituinte e legislativa : 2. º O da extinção do conse
lho dos procuradores geraes das provmcias : 3. 0 O 
que prohibe aos deputados o exercicio de outro 
qualquer emprego durante o tempo da sua deputa
ção : 4. 0 Q que tem por objecto as soci~dades se
cretas: 5. 0 O que confirma a legislação que conti
núa a reger-se: 6.0 O que regula a fórma provi
soria dos governos das províncias. 

- o SR. SECRETARIO MACIEL DA COSTA deu conta 
de uma participação de molestia do Sr. Paula e 
Mello.-Ficou a assembléa inteirada. 

Deu tambem conta de uma representação da ca
mara da villa da Cam anha da Princeza, na qual, 
pelos motivos quããponta, pe e a creação de uma 
universidade na província de Minas-Geraes.-Foi 
r emeníããáeo1ÍÍÍÍÍ1ssão de ins rucção publica. 

Deu igualmente cpnia de outra representação dos 
moradores da villa Real da Praia Grande; (•) mas 
por muito extensa encarregou-se ao 8.r. Calmon 
o exame della para ter depois o competente destino . 

Leu finalm ente os dous offi.cios seguintes do mi
nistro de estado dos negocios da fazenda : 

« Illm. e Exm. Sr.-S. M. o Imperador manda 
remetter a V. Ex. para serem presentes á assem
bléa geral constituinte e legislativa do Imperio 
todos os papeis, que se encontrarão no conselho 
da fazenda, e thesouro publico, e que podem minis
trar illustrações sobre a nova fórma de percepcão y 
dos disimos, determinada' por decreto de 16 ·de 
Abril de 1821: ficando assim satisfeita a requisição 
da mesma assembléa, participada em officio de 29 
de Agosto do corrente anno. 

«Deus guarde a V. Ex. Paço 17 de Outubro de 
1823. - III anoel J acintho N oguiera da Gama . -
Sr. João Severianno Maciel da Costa. »-Foi remet
tido á commissão de fazenda. 

« 11lm. e Exm. Sr.-De ordem de S. M. o Impera
dor remetto a V. Ex. os quatorze documentos ori
ginaes, que instruião a exposição do estado da 
fazenda publica, e vão acompanhados das copias, 
que na conformidade da resolução da assembléa 
geral constituinte e legislativa do Imperio, com
municada em offi.cio de 11 do corrente, se extrahirão 
no thesouro publico. 

cc Deus guarde a V. Ex. Paço, 17 de Outubro de 
1823. - llfanoel Jacintho · Nogueira da Gama.
Sr. João Severianno Maciel da Costa. »-Forão 
remettidos os originaes á commissão de fazenda, e 
as copias para a typographia nacional. 

Passou-se á ordem do dia ; e o Sr. secretario leu 
o art. 12 concebido nos termos seguintes: 

« Art 12. Todo o brazileiro póde ficar ou sahir do 1 
Imperio quando lhe convenha, levando comsigo seus 
~e!'.1s, comtanto que satisfaça aos reJ:l_ulamentos po
hciaes, os quaes nunca se estenderaõ a denegar-se
lhe a sabida. ii 

O SR .. CARVAL.HO E MELLO: - Sr. presidente: 
Este artigo co ntem uma celebre questão que tem 
sido mui debatida entre os publicistas antigos e 
modernos, convém a saber ; se é ou não licito á 
qualquer cidadão emigrar da sociedade de que é 
membro. Os antigos considerarão-a debaixo do 
principio de um pacto expresso ou tacito entre o 
s~bdito e o Imperante, e em virtude das obriga
çoes . qu e _deste. pacto. resultavão assentarão que o 
subdito nao podia sah1r do territorio sem consenti
mento do soberano. 

Houve além disto µm publicista, o celebre Bohe
mero, que accrescentou que como a sabida de qual
quer cidadão diminuía as forças do estado, pela 
falta de ~m me~b~o, e dos c~pitaes que comsigo 
levava, nao podia mnguem emigrar sem permissão 
do . soberan~. Esta doutrina tem hoje em dia sido 
m~1 combatida pelos publicistas mais philosophos 
e liberaes, assentando que a ninguem deve ser pro
hibido o retirar-se quando e para onde lhe aprou
ver; e na verdade parece ser isto uma faculdade 
provenient.e da liberdade pessoal, a qual não põde 
ser ·garant~da sem que q·ualquer cidadão possa livre
mente' retirar-se·; nem jámais póde bastl). para 
contrastar este direito o poder fazer a sua sabida 

(*) Na acta diz-se ser representação da camara mas 
é dos moradores da villa. ' 
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mal á sociedade ; porque por mais dotado de talen
tos e abastado de capitaes que seja qualquer, não 
p?d~ causar um damno tão grande que sobrepuje o 
d1re1~0 e ~aculdade natural de qualquer cidadão. 
_Alem disto na hypothese de ter crescido a povoa

çao a ponto de superabundar em um pa1z e ser por
tan.to .P~noso o e~istir qualquer com comihodidades, 
sena i_nJusto obrigar a qualquer a residir, e privai-o 
de maior abastança; e na hyppothese de se dar mal 
com a fórma de governo existente, convém mais 
que elle se retire do qufl espalhe dou trinas contra
rias á or~e1!1 e soe.ego publico, e vá perturbar assim 
a tranquilhdade do estado, e dos seus concidadãos · 
a ~ste respeito é digna de consideração a apostroph~ 
feita pelo autor do-systema da natureza-em ou
tro tempo attribuido ao marquez de l\iirabaeu, e que 
depois se conheceu ser do barão de Holbach nos 
termos seguintes : « cidadão se te não agrada a fór
ma do. g?verno do paiz em que vives, porque o re
puta~ lTIJUSto ou barbaro, não perturbes a ordem 
publ~ca, e com el\a a paz e tranquillidade dos teus 
concidadãos, abandona-o e vai viver n'aquelle que 
te agrada melhor. »-E' isto de tamanha utilidade 
maior~ente em tempos de revoluções, como os em 
qu~ vivem?s, que eu abraço esta opinião com a 
maior convicção, e julgo portanto mui justo o que 
se decide neste artigo. 

Quizera porém que houvesse uma limitação á 
respeito dos homens empregados, porque estes têm 
uma responsabilidade particular para com o gover
no, e só este póde saber se elle está em estado de 
poder retirar-se, senão tem contas que dar, senão 
tem commetido crime, e finalmente se póde pres
cindir- se do seu prestimo. 

No fim do paragrapho se diz que aquelle que 
pretende sahir e emigrar deve comtudo satisfazer 
iís determinações policiaes, eé mui justa estadecla
ração porque não deve sahir o criminoso nem 
aquelle sobre quem ha vistas particulares por qual
quer motivo. Poderia alguem lembrar que tambem 
S? estendesse aos que estivessem individados, prin
c1palmen~e com a fazenda publi.ca; ~as não po
dendo nmguem ser preso por d1v1da civil é desne
cessaria esta declaração porque cada um deve ser 
cuidadoso dos seus interesses, e yigiar sobre elles 
com as cautelas que a lei lhe concede. 

O SR. PRESIDENTE declarou que era a hora de 
partir a deputação ; e sahirão para esse fim os 
illustres membros que a compunhão . 

O SR. ANDRADA MACHADO :-Sr. presidente: Eu 
Yoto pelo artigo, porém requeiro a suppressão das 
ultimas palavras-os quaes nunca se estenderão a 
denegar-se-lhe a sahida-; esta declaração é sliper
flua porque se acha comprehendida na regra geral · 
nem obsta que depois della se accrescente que dev~ 
satisfazer aos regulamentos policiaes, porque estes 
não abrangem o impedimento da sabida. Portanto 
a ultima proposição é um verdadeiro pleonasmo, e 
por isso proponho a sua suppressão. 

Nós nunca podemos embaraçar ao cidadão brazi
leiro g sahir do lmperio; o que se diz neste artigo 
relativo aos regulamentos policiaes entende-se do 
que se faz uecessario apresentará autoridade com
petente para se Yerificar a sabida; v. g. um em
pregado não sahe sem obter a demissão do seu em
prego, porque emquanto a não tem está obrigado a 
servir pelo contracto que fez com o estado etc. ; 
mas neste artigo já se suppõe o cidadão desligado 
desses laços; quando elle quer reti.rar-se, va-se 

embora, Deus o leve, ninguem o forçará a fTcar-
contra a sua vontade. Eu mando á mesa a rninha
emenda suppressiva. 

« ~roponho a suppressão das palavras fo art. 12-
depo~s da palavra-policiaes-Andrada h1 achado. » 
-Foi apoiada. -

O SR. CARNEIRO :-Sr. presidente: Eu tenho al
guma duvida sobre este artigo. Parece-me que a 
sociedade civil deve ser fundada em um contracto 
bil~teral e reciproc_o da mesma sorte que o são as 
sociedade~ n_ie_rcant1s e outras regularmente feitas 
e~tre os rndmduos para os seus particulares nego
c10s. 

O governo, depositari~ dos_ poderes e força publi- 
ca, garante á todos os c1dadaos o gozo de suas vi
das, de rasoada liberdade, de propriedade e de 
quaesquer outros direitos que possão competir-lhes· 
e ca.da cidadão é obrigado á prestar em benefici~ 
publico o emprego de suas faculdades physicas e 
mora.es, de sua propriedade, e o risco de sua mes
ma vida. 

Estas condições, ainda quando se não declarem 
expressamente, devem suppôr-se sempre tacita
mente subentendidas por se derivarem da natureza 
e essen.cia da gra~de convenção e paclo social. 
Nas soc10dades particulares é regra geral e maxima- -
cor~enta, qu~ os socios. possão em todo o tempo 
sah1r da sociedade, porem com a excepção de não 
ser a sabida intempestiva: ora parece que a mesma 
excepção deve ser applicavel á regra da liberdade 
da sahida, posta aqui no contracto fundamental e 
constituição do Imperio ; podendo acontecer muilas 
vezes que a retirada de um cidadão cause damno e -
prejuízo aos outros. 

Nos tempos de perturbacão e crise publica po
derá o cidadão, que a tenhâ motivado, á seu mero . 
arbilrio sahir do estado e levar seus bens? Em caso .. 
?e !)Uerra_ defensiva ou mesmo offensiva, sobre cuja 
JUSl1ça nao pertence aos subditos decidir, poderá 
qualquer evadir-se, sem que a sociedade possa re
clamar .sua cooperação e serviços para a salvacão 
da patria, ou sustentação da gloria nacionâl? -
Franqueará a retirada a criminosos que tenhão 
commetido quaesquer delictos, ou aos que têm 
causa~o damnos que devão reparar no territorio do , 
lmpono? Por certo que nestes e outros casos se
melhantes a sabida do cidadão se deverá julaar 
i?tempestiva e inadmissível, e por isso, é neces~a
no que se acautele. A clausula que manda satisfa
zer aos regulamentos policiaes não me parece 
sufficiente, porqu~, explicitamente se declara que 
os ~egulamentos Jamais se cstenderáõ a denegar a . 
sah1da ; offereço portanto a seguinte emenda: 

<e. Proponho a suppressão das palavras- os quaes · 
nunca se estenderáõ a denegar-se-lhe a sabida-e . 
que em seu lugar se accrescente-excopto OI) casos : 
1° de perturbação e crise publica: 2° de guerra 
declarada ou defensiva ou offensiva : 3° de haver 0 
cidadão commettido crime que deva expiar no t.erri
rio . do Imperio.-Francisc9 Carneiro. »-Forão . 
apoiadas as tres partes. · 

O SR. CARNRIRO DA CuNHA : - Este artigo admit
tida . a suppressã~ do Sr. Andrada l\lachddo, não . 
precisa de alteraçao alguma, mas deve passar como 
está . Sobre ~ qu~ disse o Sr. deputado a respeito 
dos caso~ de rnvasao, ou guerra, eu observarei que 
se um cidadã_?, quando a patria precisa delle para 
defende-la, nao é capaz de fazer-lh e esse servico 
é melhor que saia della ; e por isso não admittô !c-

29 
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excepção.- O mesmo digo no _caso de ?ommo
ções políticas, pois. J;>Qde succede~ que ha~ão ~ou.s 
partidos, e ambos lDJUstos, e entao a saluda e de 
toda a necessidade, porque nenhum merece con-
templação. ) ·- . 

Suppbnbamos qu e h~v1ao. no no~so pa1z dous par
tidos, e que um quêqa o absolutismo, e o outro a 
democracia, peir ventura, tendo eu prestado o meu 
juramento, e não .havendo senão ?Stes dous pa~·
tidos, e por tanto nenhum a que me ligasse, deveria 
ser ·obrigado a ficar? Não de eerbo. Portanto, 
ainda nesse caso não devo ter embaraço algum para 
sahir, e preencher assim inteiramente a obrigação 
a que me liguei pelo juramento . Nã~ se t.ema tambem 
que os criminosos fiquem. impumdos ~e os m~·
gistrados fizerem a sua olmgaçao .. . ( Nao se ouv10 
o resto}. 

O SR. CosTA. BARROS : - Eu discordo do nobre 
preo·pinante sobre a generalidade, em que pr~tende 
estabelecer o direito de sahir. Quando a patna está 
em perigo nenhum cidadão deve ter a faculdade de 
a abandonar, sendo isso permittido, não haverá 
quem a defenda. 

Diz-se que o homem que não tem valor é melhor 
que saia , porém eu respondo que na guerra um 
grande numero marcha com o medo no coração, 
mas a honra sobresahe, e entra-se em combate. Eu 
quero portanto fazer uma emenda que me parece 
necessaria nestes termos : 

cc Proponho que se ',acc1:escente ao. art. 12 o s.e
guinte - excepto em 1mmmente perigo da patria, 
achando-se irl vadida pelo inimigo.- Costa Ba.1·ros ». 
- Foi apoiada. 

O SR. SILVA LISBOA: - Sr. presidente, voto pela 
suppre~são dã "ultima lin~a do a~tig~ que está em 
discussao, por conter uma mdefimda liberdade pes
soal de sair qualquer cidadão do estado, porque até 
agora se não t~m admittido em nação algu~a. Tenho 
sempre em v1st11- a regra de Montes iiim no seu 
.Esp_irito das Leis, que o genuíno espirita de li
bê'rããdêliao se accorda com o capricho de uma li
liérdade extrema. Sem duvida tem havido até agora, 
ainda nos mais cultos estados da Europa, o de
masiado, e talvez tyranico, rigor nos. regulamentos 
contra a emigração, o que tem occasionado a accu
mulacão forçada de subditos que o estado não póde 
mantêr, havendo por isso dahi resultado extrema 
indigencia, miseria, e desordem dos povos. 

- Assás as leis da natureza têm provido ao affecto e 
afferro de cada individuo ao seu paiz naCal, e por 
isso, só por espírito de aventura, ou por grave ne
cessidade, grande esperada conveni encia, perse
guicões do governo, revolução no estado, se póde 
verÍficar considerável emigracão, e a maior. parte 
dos que a fazem, ·é com animo" de retorno, e com o 
olho no., caminho, por isso éjá proverbio, que o 
bom filho á casa ·torna. . ' 

Porém é não: menos certo, que o pacto social é 
contracto syna.llagmatico, em que o governo se 
obriga á protecção do subdito, e este se obriga á 
obediencia e subordinação . . E' portanto injusta e 
inadmissível a absoluta liberdade da pessoa de cada 
cidadão, que aliás se deve conformar ás leis esta
belecidas, de sahir do estado, quando lhe convenha, 
contravindo ás mesmas leis, deixando de prestar os 
serviços, e a resp_onsabilidaqe, que o governo tem 
·direito de exigir. Tal liberdade contém o arbitrario, 
e o absurdo de converter-se o contracto bilateral 
em unilateral, de sorte que o governo não póde 

nunca deixar de dar protecção ao subdito, mas este 
póde, quando quizer, sub'trahir-se á devida obedi
encia, e talvez na occasião em que mais sejão ne
cessarios os seus serviços, ~ub terfugindo ás obri
gações publicas o parLiculares contrahidas, e ás 
penas em que tenha incorrido. 

Isto já foi bem indicado pelos illustres preopi
nantes nos exemplos dos empregados, devedores, , 
criminosos, militares . Bem ponderou o Sr. Fran-

1 cisco Carneiro o caso do cidadão de grande impo,r
tancia no Estado, que corre p~rigo em o deixar sahir. 
Na verdade ás vezes ha homem em um paiz, que 
vale mil. Sr. presidente. Jámais convém separar a 
politica da moral. Lemlira-me aqui o grande do
cumento do mestre da orthodoxa moral, Socrates 
o qual,, ai nda que injustamente condemnado por 
iníquos juizes, sem mais culpa do que o ter ensi
nado o dogma da unidade de Deus contra o erro 
do polytheismo, achando-se prezo, e proximo a 
beber a cicuta, não obstante os amigos, e o proprio 
carcereiro , lhe facilitarem a fugida, elle recusou 
dizendo, que não· faltaria ao que devia ás leis da 
patria, visto que, sendo tão liberacs, que permittião 
a todo o cidadão, que nada devesse por contracto 
on delicto, sahir de Athenas, quando quizesse elle 
nunca passãra além do Pyrêo, e nada teria para se 
escusar, se na sua fugida, a patria lhe sahisse ao 
éncontro, lançando-lhe em rosto todo o bem que até 
então lhe havia feito, dando elle o pessimo 
exemplo aos seus cidadãos de se evadirá execução 
do juiz publico. 

Sem duvida convém que os regulamentos da po
licia sejão os rpais liheraes, quanto seja compatível 
com a segurança publica, mas a liberalidade não 
deve ir ao excesso de dar impunidade ao facinoroso, 
e ao levantado com a fazenda alheia, pois isso só 
serviria para autorisar malfeitoria, e, seja licito 
dizer, o systema de calóte 

As nossas leis leis já mui liberaes, não permttin
clo prender por divida civil. O meu coração as 
approva, mas o meu entendimento vacilla sobre a 
conveniencia de tal liberalidade em um paiz aberto 
aos quatro ventos, e que tanto interessa em con
solidar e estender o credito mercantil, para con
fiança dos estrangeiros , maiormente á vista dos 
exemplos das grandes nações commerciantes, In
glaterra, e Hollanda, e ainda, da França depois de 
seus novos codigos, em que se permitte prender por 
divida até já estando os devedores a bordo das em
barcações. O direito romano havia estabelecido a 
regra -devedor que não paga com dinheiro, pague 
com o corpo - qui non habet in wre, lua t in 11elle. 

Sem duvida os romanos obrarão com iniquidade 
a este respeito. Mas em Ingl.filetríl, onde bem se 
entende e melhor se pratica, a liberdade civil, a 
acu a e q ue ha de se fazer credito, êõiítando-se 

com a industria energica dos indivíduos, e com a 
pontualidade da paga, o ,que tanto promove a cir
culação e riqueza, faz que se sustente o rigor da lei 
romana, e, não obstante a apparente dureza de se 
ter preso o devedor insoluvel, os legisladores o con- 1 
servão, para entreter no povo o espírito acti"o de 
boa fé nos tratos, e diligencia na execução, e por 
isso, no geral, os devedores fazem todos os esforços 
e têm como ponto de honra, satisfazer aos seus cre
dores . 

A equidade da lei só é para os fallidos de boa fé, 
que apresentão seus.livros de razão, e as causas da \ 
fallencia. A legislação ingleza tambem com graves 
penas prohibe a sahida dos seus artistas e manu~ 
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factureiros. O governo, conhecendo não competir não se satisfazia ao § 1° do art. 7.0
; se ella fosse ado

em extenção e riqueza de te~ritorio co!Il outras ptada eu pediria a supressão de todosestesartigosr, .• 
grandes naçõe~, mas ~endo mui grande cuidado em Fallarei portanto contra alguns argumentos , que 
aperfeiçoar a mdustna nas artes e manufacturas, tenho ouvido.Euquizeraq·ue ninguemfossemembro 
que estimão como a sua enxada para obterem nesta da nossa s_?ciedade senão por livremente o querer, 
grande fonte de riqueza nacional a preferencia nos qnem o nao quer ser, va-se embora, o contrario 
merçacl,os, exercem aquelle rigor que parece in- não se quadra com o meu modo de pensar. Tenho 
compatível com a liberdade civil. Se Inglaterra ouvido dizer, que se precisa de providencia ·para o 
fos se indifferente á emigração de seus artistas, per- cidadão não abandonar a patr.ia em occasião de 
deria a sua mina rica. Vimos na guerra passada de perigo, mas ·eu a este respeito sou da opinião de 
Inglaterra com os Estados Unidos da America o certos leg1slador.es que não. est~belecerão penas 
quanto o governo sustentou _o seu direito contra a para alguns dehctos porque Julgarão que nunca se. 
sanida dos seus marinl).eiros p<tra a marinha ame- praticarião, eu .não creio que haja brazileiro tão de
rieãjrn, apresãn'do suas pessoas e embarcãções em generado qúe em perigQ_ abandon~ a sua patria . ... 
que servião, e proseguio nesse systema, não ob- íambem se disse que nada ha mais injuslo do que 
stantc as reclamações â pretexto de se terem natu- deixar um cidadão o seu paiz quando vê em pe
ralisado na America, pela facilidade que as leiS dos rigo depois de ter gosado de todos os bens da so
Estados Unidos dão âs naturalisações dos estran- ciedade, mas se elle emquanto residia cum~1 
geiros. prio com os seus deveres, e contribuio com o que 

Temos tambem a legislação de Portugal, que no lhe tocava para o estado, tinha direito a essas van.-, 
tempo de guerra da na~ão prohibe a sabida dos tagens, que cessão logo que elle sahe, e iportanto 
cidadãos sob pena de desnaturalisação. E' indiITe- não vejo nisto mais que perfeita reciprocidade, es
ren te que utne0u outro inilividuo saia do paiz; mas ta mos no caso de dizer que uma mão lava a outra 
é inconveniente a regra geral da licença. A' vista (O nobre deputado combateu cada um de per si· os 
des tes exemplos, não posso convir na illimitada argumentos do Sr. Carneiro, mas não é possível 
liberdade da sabida, como direito individual do ci- seguir o fio delles pelo que escreveu o tachigrapho 
dadão brazileiro. Pedro Affonso). 

O SR. HENRIQUES DE REZENDE: - Nada do que Portanto, Sr. presidente, eu creio tudo ~om~ 
tem dito os nobres deputados, que me precederão, prehendido no artigo como deve de estar, todavia se 
tem sido bastante para esclarecer a natural obscu- a assembléa tem algum escrnpulo não duvidareí 
ridade do meu entendimento que faz que eu não acrescentar por emenda uma declaracão â doutrina 
veja neste artigo senão mil embaraços, e mil en- e eu a mando â. mesa. • ' 
traves, e ó por isso que eu peço a suppressão de « Depois da palavra - policiaes - acrescente
todo elle. Já os senhores qLte têm fallado conhe- se- e não tenha contrahido alguma outra obrigação 
cerão o prejuiso da ultima parte! porqu~ segundo além da g~ral social.- Andrada Machado>>.- Foi 
ella um homem carregado dos ma10res crimes, um apoiada. · 
obriga~~ a fianças, um soldado da _1 • e~· linha O SR. CARNEIRO : - O nobre deputado que acaba 
podia ll para onde qutzesse sem po~e.1 s e ~ !mp_edi- de fallar combateu a minha emenda, diz que o bom 
do uma vez que os regulamentos po~iciaes Jamais se cidadão jâmais desampararâ a sua patria e se fôr 
pódem estender a negar-lhe a s~hida. Mas ?pezar capaz de o fazer a patria nada perderâ nelle, não 
~as eme1:1das propo~tas a esta ufüma partel I~sta 0 concordo, além de que qualqu&r cidadão poderâ 
rnconvemcnte d~ 2 ª· qual ~omq~anto seia JUSta: sempre prestar muito ao ~ublico já por si, já pelos 
com tudo lo~n~ 11Iusoria _a 1 ~01 ~ue ?S encarre seus bens, que por este artigo se lhe permilte trans
gados _da po!icia sempr_e hao d~ ach!l-1 mews de fazer portar, e cidadãos haverâ qne em uma certa occasião 
nascei en~raves á sabida do _c1da.~ao_, ~ porque elles fação uma falta irreparavel. 
tô1~ scmp~e achado nas leis pt mcipi_os p_ara a~u= Supponhamos Ul!l general de ex~rcito de gran\}e 
sai.em .. Agora me lemb~a 0 que. pratica~ao os lil reputação e credito, poderâ elle â seu a.rbi
qmsidoies do santo offic101 ª lei determmav~ que tr10 desamparar seus irmãos de armas, e os Ci
nenhum ré_o fos_se sentenciado sem a.pp~ovaçao do dadãos pacíficos depois de os haver leva.doá crises 
s~u respectiyo bispo, ma._s pelo tempo a.iliante ac~â- extremas? Não me paPece justo. O juízo sobre a 
mo q~e d~zendo .ªº_bispo! -:- 0 v~sso sub.dito! justiça das guerras ainda offensiva.s não pertence 
vai ser pumdo - ':_lnha.o sati~fei to â le~, ou .0 bis~o 1 aos subditos, e o nobre preopina~te nisso concorda 
fosse. de voto ou nao, e~~ aqui ?0m~e illudia ª lei, 1 cumpre-lh~s portant? obedecer, e não p'a.rece qu~ 
e a~sim fazem todos. Diz 0 a_rt.igo comtan.to que 1 possao entao subtralur-se â cooperacão que a socie
~at:sfaça os r~gulame~tos p_olicia~s - e ?0m lSSO se dade delles reclama. Com menor razão o poderá'.o 
1m e11l~? m?l1vos, pai~ ~e. imp~dir ª sa.h~da. . 

0 
fazer os que commettem delictos e damnos·qile devão 

A _pnmei_ra. parte esta mcluida no § 1 do ai_t. 7 1 espiar . O nobre preoµinante diz que a .:lausula 1dos 
relat1v_o a liberdade pess9al : .? homem sem cnm~, regulamentos policiaes é comprehe1isiva destes 
que_ nao deve, !!em esta º~' igado. ª alguma ?bri~ casos, mas como elles se não estendem nunca â pro
gaça.o, sem duvida pó de hir e s~lur donde qmze~ · hibição da sabida, tal interpretação é singular. Susi.. 
po'.tanto é rendu!ld~nte est8: parle do art. 12 .. SeJa tento portanto a emenda. 
p_ois todo suppnm1do, e deixemos para as legisla- · . . r- . _ 
turas fazerem as leis que regulem os passaportes. 9 SR. MuN1z TAVARES· - (Nao o ouv1rao os ta-
Eu mando â mesa a emenda suppressiva. ch1graphos.) , . 

. . • 12 . O SR. CARNEIRO DE CAmos: - Sr. presidente, 
« Proponho a suppressao ~o art._ m totum.- não posso approvar o artigo como ·esta redi ido. 

Henriques de Rezende ».-Foi regeitada.. l Quand'O tratamos de garantias toda a clareza Z ne-
0 SR. ANDRADA MACHADO : - Não tenho que! cessaria, para que o cidadão C'.onheça o que se lhe 

fali ar sobre a suppres~ãotobal, p~rque não _foi 8:POiada 1
\ afi~nça e o qu~ se !imita ou. re_stringe. ·Diz"-se nes~e 

nem o podia ser porque a matena. é constJtuc1onal, e artigo que o c1dadao tem d1re1to de ficar ou . sahir 
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do imperio quando lhe convenha; e entendem al- « Senhor.-A assembléa geral, constituinte ele
guns nobres preopinantes que isto é uma conse- gislaliva do imperio d? Brazil, envia esta deputa
quencia ne~essaria .da_ liberdade pessoal; mas esta ção, sahida do seu seio, com a honrosa commissão 
liberdade nao tem limites 'l de apresentar ã V. M. I. o fructo dos seus primeiros 

Não terá o de não fazer o cidadão cousa alguma tralialhos. São S@is as leis que fazem o objecto da 
que otrenda a sociedade e de prestar a esta tudo o o ssamensagem. 
que tem direito de exigir delle 't Creio que sim . To- « Na primeira se acha decretado o modo da pro-
davia no artigo só vejo que se obriga o cidadão que mulgação dos decretos da presente assembléa con
quer sahir a conformar-~e com os regu_lam~ntos po- stituinte e legislativa. Na segunda, a ex tinc9ão do 
liciaes, declarando-5e arnda qu~ elles Jãma1s se e~- conselho de procuradores geraes das pronncias, 
tenderãõ a denegar-lhe a sabida; logo póde salur creado por decreto de 16 de Fevereiro de 1822. Na 
o criminoso e o devedor que não quizer pagar, pois terceira, a impossibilidade dos deputados poderem 
até se lhe faculta a sahida de seus bens. exercer algum outro emprego durante o tempo da 

Disse o nobre preopinante, o Sr. Andrada Ma- sua legislatura. a quarta, os casos em que são, 
chado, que não se entendia a doutrina do artigo a ou nã~, tolera~as as socieda.des.secretas. a quinta 
respeito do criminoso; mas eu respondo que é ne- o cod1go e leis, que provisoriamente se adoptão 
cessario declarai-o, quando não elle vai-se e não ha neste imperio. Na sexta, finalm ente, a nova fórma 
meios de lhe embargar a sahida, porque dirã -eu provisoria dos governos provinciaes. 
conformei-me com os regulamentos policiaes, e « Todas estas leis, Senhor, sanccionadas pela as
portanto não podeis reter-me.- O mesmo dirã o sembléa geral, constituinte e legislativa, têm por 
devedor e todos os outros que estiverem em seme- base principios de necessidade e urgencia, justica e 
lhantes circumstancias. Portanto é indispensavel utilidade geral da nação. São estes os unicos n'Íoti 
que se declarem os casos em que esta liberdade vos, que dirigem o corpo dos representantes da na
fica limitada pela constituição. ção brazilei ra no neto de suas deliberações, á que 

Já por uma emenda se apontou como restricção ' sempre preside o juramento que pres tãrão. 
o caso de estar a patria em perigo e ouvi contra- « Ainda falta Senhor, a publicação destas leis: 
rial-a com a supposição de que nenhum cidadão sa- em vão ellas seriã'o feitas pelo corpo legislativo, se 
birã quando a patria delle precisar; mas então, digo não liouvesse quem as fizesse executar. Esta forca 
eu, façamos o mesmo juízo favoravel dos cidadãos !islã toda no poder executivo, que a nação tem con
brazileiros a respeito do desempenho de todos os fiado a V. l'tf. I ., a quem compele a sublime tarefa 
seus deveres e escusamos fazn leis. Eis aqui o ab- de empregar todos os meios para obrigar os sub
surdo que se seguiria d'uma tal supposição. ditos do imperio a seguir a vontade da mesma na-

Tambem aqui se disse que ainda no caso de crise cão exprimida na lei. 
se não devia embaraçar a sabida ao cidadão que «A assembléa geral, constituinte e legislativa do 
quizesse deixar a sua patria, porque se recebeu imperio brazileiro, pois, bem persuadida dos gene
desla o bem da protecção tambem lhe retribuio rosos e liberaes sentimentos do coração de V . .M. T., 
com os seus serviços, e quando a deixa lambem e que só deseja o bem dos su bditos do imperio espe.
não é mais protegido; porém, eu respondo que ad- ra q_ue V. l\L I. fazendo publicar e executar as pre
mittida uma tal permissão, considero leonino o con- sentes leis, dê mais uma prova da confiança, qu e V. 
tracto do .cidad~o com a _sociedade,_ j)Orque quando M._l. tem. nos representantes da nação, ora congre
esta precisa mais delle nao póde eJOgll' que lhe faça gados,ass1m como toda a nação, nelles representada 
o serviço de que necessita. a tem em V. M. 1. » 

E' portanto preciso acautelar-nos, especificando 
os casos em que apezar da liberdade pessoal justa
mente garantida, o cidadão não póde abandonar a 
sua patria. Algumas emendas propostas jã servem 
para este fim, principalmente a que offereéeu o 
Sr. Francisco Carneiro, mas eu quizera generalisar 
mais as limitações, e por isso proponho a seguinte 

« EMENDA 

« Além dos additamentos do Sr. Franciseo Car
neiro-em geral todas as vezes que por contracto 
ou quasi contracto, delicto ou quasi delicto, deva 
responder por sua pessoa ou bens.-Carneiro de 
Campos.»-Foi apoiada. 

O SR. FERREIRA FRANÇA pediu a palavra para 
fazer um adGitamenlo ao artigo e depois do seu dis
curso (em que se não entendeu o tachigrapho Silva) 
mandou á mesa o seguinte : 

« Accrescente-se estar ou viajar no imperio. 
Póde sahir declarando anteriormente que o quer 
fazer. (salva a redacção).-Ferreira França.»-Foi 
apoiada a lª parte e rejeitada a 2•. 

A este tempo, que era meio dia e meia hora, en
trou de volta a deputação, e o orador della o Sr. Ri
beiro de Rezende deu conta do modo com que tinha 
sido recebida, e leu o seguinte discurso que dirigira 
á Sua Magestade : 

<C RESPOSTA DE SUA MAGESTADE 

« Com summo prazer recebo as leis, que a as
sembléa geral, constituinte e legislativa me envia 
por esta illustre deputação, para eu as fazer execu
tar~ ellas passão immediata!Dente a serem por mim 
ass1gnada~. O mesmo farei a todas as mais que a 
assembléa me fôr remettendo da mesma maneira 
bem persuadido, que todas ellas serão tendentes ~ 
engrandecer e felici~r este imperio, que já vai co
meçando a ser respeitado no mundo velho e novo 
posto que ainda não reconhecido directamenle. ' 

cc Paço, 20 de Outubro de 1823. Segundo da In
dependencia e do Imperio. 

cc IMPERADOR CONSTITUCIONAL E DEFENSOR PERPETUO 
DO BnAZJL. »-Foi recebida com muito especial 
agrado. 

O ~R. RIBE!RO DE REzENDE pedio licença para 
se retirar por mcommodado. 

Continuou o debate do art. 12 que se estava dis
cutindo. 

O SR. CARVALHO E MELLO :-Quando da primeira 
vez falle~ n.es~a materia d~sse por conclusão dos 
meus rac1oc1mos que deveria ser permittido a qual
quer cidadão sahir do paiz livremente com seus ca
~~dans, sem exigir licença especial por isso, su 
jeitando-se porém aos regulamentos policiaes e que 
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só desta regra geral devião ser exceptuados os ho
mens empregados. 

A doutrina assim exposta é mui clara, porque es
tabelece a these geral da liberdade da emigração, e 
só exceptua os empregados, pelas razões então ex
postas. Os regulamentos policiaes são os gerul
mon to u ados, isto é, um passaporte que se não 
concede sem o expediente da policia cm que cada 
um se mostra primeiro isento de culpa; isto é geral 
ainda para os empregados,a quem se concede licença 
para so conhecer que es tão desobrigados da respon
sabilidade, e podem sahir sem damno da ca usa pu
blica. e tes pontos parece que não póde haver du
vida alguma ate:\ porque estamos todos de ar.cordo. 

Quanto, porém, aos individados para co m·algum 
particular, ou ainda para com a fazenda publica, os 
agentes desta, e os particulares credores devem ter 
cuidado om egurar as suas dividas pelos meios le
gaes , e não se devem embaraçar com a pessoa dos 
devedore , porque a lei, fundada em ju tiça e hu
manidade, não permille a prizão para pagamento 
da dividas civi , e so permitte procedimentos cri
mioaes contra os fallidos do má fé, intent m-os os 
crcdorcs, e então ficão estes sujeitos aos regula
mentos policiae_, e não ha nece sidade portanto de 
e estabelecer excepção a re peito d ste no artigo 

que se di puta . 
E' portanto á todas as luzes manifesto que o ar

tigo deve passar simple_men te com excepção dos 
empregados. 

O n. GALVÃO:- ( ão se entendeu o tachigra[JhO 
ilva.) 
O n. HENRIQ UES DE REZEi'iDE :-Bem se diz que 

a prevenção faz-no ver nos objectos ex ternos aqui
lo que não exi te senão na nossa cn beça. 

Os nobres deputados entend erão que a intenção 
da illu tre commi são dizendo - comtanto que sa
tisfaça os regulamentos policiaes- foi que aquelle 
que e tivesse li~ado a obrigações, ou c1:imino ?• 
iio.dia er impedido : entenderao que as 1m devia 
~r e or i o acharão que o artigo era muito claro; 

mas é isto 'manifesto na letra do artigo 'l A illustre 
commissão julgou _eguramente que era pr ci o es
tar 'desembaraçado pela policia para podPr . ahir do 
imperio por~sso poz est~ . ~· parte; ma in1me
diatamente compl'Phéódea que •lia dava -aso a que 
os empregados da policia pudessem a esse füulo 
impedir a sahida figurando mbaraços; porque o 
governo e seus agentes são mui habeis m fazer 
nascer pretextos de toda a sorte; . e ass.ffn . na il
ludida a liberdade de ficar ou sah1r do 1mpeno. 

Que fez pois a commissão? Ac,c_rescentou a 3• 
parte -os quaes nunca .se eslender~to a. deneg0;r-se
lhe a sahida- para obviar que se illud1sse a hber
dade. 

Mas, tem-se proposto a suppressão ~esta 3• parte 
por ser um pleonasmo desnecessano ; eu porém 
entendo que ella é~ prejudicial, pois que impor~a 
a obrigação de salisfazer aos regulamentos poh
ciaes, se estes nunca se podem estender a negar-lhe 
a sabida? Faça-se tudo, com tanto que o homem ha 
de sempre sahir, pois que por um a:tigo ~on.stitu
cional nada se lhe póde oppôr: o ma10~ crimmoso, 
o soldado, o homem carregado de dividas e obriga
ções infallivelmente sahe. 

A segunda clausula menores inconven~entes te~·; 
mas assim mesmo são grandes, porque 11lude a h
berdade enunciada pelas razões expostas. 

Eu portanto propuz a suppressão da 2• e S• parte. 

Restava a 1 ª que não era senão o mesmo compre- . 
hend1do no § 1° do art. 7° envolvido na liberdade 
pessoal, .e por ~onsequencia ficava sendo aqui des
necessana e oc10sa esta l • parte: propuz por isso a 
sua suppressão, ficando assim supprimido o artigo 
todo. 

Eis aqui o fio das minhas idééls e a ordem da sup
pressão que propuz. Todavia como a l • parte é só 
desnecessaria, e o Sr. Andrada Machado concorda 
na suppressão da l • e 2° parte proposta pelo 
Sr. Galvão, eu voto lambem por essa emenda, fique 
embora a l • parte, que só tem o ser desnecessaria. 

Julgou-se afinal a materia discutida, e o Sr. pre
sidente, dividindo o artigo em 3 partes, propoz : 

1.0 Se passava o artigo até ás palavras - seus 
bens.-Venceu-se que sim. 

2. 0 Se passava a 2• parte, que diz-com tanto que 
satisfaça aos regulamentos policiaes.- Foi appro
vada. 

3. 0 Se passava o additamento do Sr. Ferreira 
França nesta 2• parle do artigo.-Foi approvado. 

4.0 Se passava o additamento do Sr. Andrada 
l\Iachado.-Venceu-se que não. 

5.0 Se passava a 3• parte do artigo que diz - os 
quaes nunca se estenderáõ a denegar-se-lhe a sa 
bida. - 1'\ão passou. 

6. 0 Se a assembléa approvava a emenda suppres
siva do Sr . Andrada l\1achado.-Foi approvada. 

7. 0 Se approvava a l • excepcão indicada pelo 
Sr. Carneiro.-Foi rejeitada. • 

8. 0 Se approvava a 2•.-Foi lambem rejeitada. 
9. 0 Se approvava a 3a.-Foi igualmente rejei

tada. 
10. 0 Se approvava o additamento do Sr. Costa 

Barros.-Foi rejeitado. 
11. 0 Se approvava o additamento do Sr. Carneiro 

de Campos.-Julgou-se prejudicado. 
Como era chegada a hora dos pareceres, leu o 

Sr. Ma.ia como relator da commissão de legisla~ão , 
o segumte 

« PARECER 

« São-Thiago Garrido diz, que tendo embarcado 
em Buenos-Ayres no bergantim· Nossa Senhora do 
Carmo, que seguia viagem a Gibraltar, e trazendo
comsigo 1100 pezos de moeda hespanhola, em pe
zos, meios pezos e pezetas, acompanhados de com
petente guia, aconteceu arribar a este porto o dito 
bergantim porque abrira agua, e aqui manifestou 0 
supplicante aquelle dinheiro, no acto da visita . 
como mostra por documento. Que concluído o con: 
certo do bergantim e encaminhado ao seu destino 
outra vez abriu agua, e por isso de novo entrou n; 
porto por arribada; e então para melhor se con
certar, descarregou toda a carga, á excepção só
mente do dinheiro, que elle supplicante conservou 
a bordo, e sempre na sua caixa, na intenclv> de fa
zer a sua viagem a Gibraltar, ou na mesma embar
cação, ou em outra qualquer, que se dirigisse para 
aquelle porto. 

« Que no tempo do concert.o forão a bordo o admi- 1 nistrador, e mais alguns officiaes da alfandega, e a
pretexto de não ter sido manifestado nesta segunda 
arribada, lhe tomarão o sobredito dinheiro seu 
unico recurso, e o conduzirão assim á ultim~ mi
seria, sem que, para esta tomadia, e para a prizão 
em que esteve vinte e sete dias, houvesse justificad; 
o legitimo motivo. 

« Que tendo recorrido a todos os meios, e até ao
governo pela secretaria de estado dos negocios da 
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fazenda, não lhe tem sido possível conseguir ares
tituição do referido dinheiro, por isso vem perante 
esta assembléa, a implorar emeuda na que elle 
chama desordem. A commissão de legislação, para 
poder dar o seu parecer sobre este caso precisa, 
que do governo se lhe dêm as informações neces
.sarias das circumslancias da tomadia, e das razões, 
porque não t9rn sido o supplicarue attentlido. 

« Paço da assembléa, 20 de Outubro de 18'23. -
A111tonio Rodrig·ues Velloso de Oliveira. - José An
.tonio da Si lva Maia.-José Teixeim da Fonseca 
Vasconcellos. - D. Nuno Eugenia de Locio e Seil
b'ilt . -João Antonio Rod·rig'ties de Carvalho.-Es
tevão Ribeiro de Retende. » 

O SR. CARVALHO E MELLO: - Ainda que, Sr. 
presidente, ordinariamente fallando, o pedir infor
mações ao governo seja justo para se decidir qual
quer negocio cqm conhecimento de causa, e com 
mais certeza, todavia no caso presente não só é 
desnecessario, mas produziria talvez maior deso r
dem e confusão Eu sei do facto de que se trata, 
porque fui quem na qualidade de juiz da Alfandega 
mandei proceder á tomadia de que ora se queixa o 
apresado. 

Denunciando-me o administrador d'alfandega de 
·que existião em um navio já visitado, fazendas que 
não tinhão sido despachadas, nem manifestadas, 
ordenei que se fossem aprehender, e achou-se além 
disto quantidade de pezos bespanhóes, que não ti
nhão pagado os direitos de sabida. Feita a aprehensão 
remettterão-se os autos para o competente juízo da 

·superintendencia dos contrabandos, e ahi havendo 
discussão plena, Corão os autos julgados afinal com 
-audiencia deste supplicante. 

Estão exhaustos os meios judiciaes com pleno co
nhecimento de causa: a materia é criminal, que não 
admitte por via de regra revista, e quando tivesse 
lugar, cumpria que o supplicante a fosse requerer 
competentemente; mas não a esta assembléa, que 
tendo só o poder legislativo não deve intrometter-se 
no executivo, e menos no judicial. E' preciso que 
de uma vez firmes nestes princípios fech emos a 
porta a taes recursos. 

De outra maneira além de reduzirmos a secreta
ria da assembléa a cartorio de escrivães, iremos em 
vez -Oe debelar e destruir o despotismo, estabele
·Ce-lo entre nós, e então fazemos que a nação, que 
só quer a justa liberdade, se torne escrava do des
potismo de muitos, que é peior ainda que o depo
tismo de um só . 

O SR. ÁNDRADA MACHADO : - Querer conhecer 
desta materia é um perfeito absurdo, porque é con
verter um legislador em juiz. A commissão é de 
parecer que o governo informe sobre este negocio ; 
e eu creio que toda a assembléa conhece que isto 
não é da nossa attribuicão. Se este homem enten
deu que ~la lhe podia dêferir, enganou-se; elle nos 
procura certamente mais como julgadores do que 
como legisladores; ora eu que estou pela nação 
constituído legislador não quero descer para juiz. 

O SR. MAIA: - Um dos illustres preopinantes 
.disse que neste caso erão desnecessarias as infor
.mações do governo; mas a commissão não julgou 
as?im; e do discurso do nobre deputado o que se 
deduz é que elle as não precisa, porque tem per
feito conhecimento do negocio, mas disso não se 
segue que tambem a commissão e a assembléa as 
não precise. 

Disse outro illustre deputado que o negocio não é 

da nossa competencia ; talvez não seja ; mas por 
ora não se póde asseverar isso com certeza ; o sup
plican te diz que manifestára o seu dinheiro na 
sabida, e que lh'o tirarão com o pretexto de o não 
dar ao manifesto na arribada ; ora se isto é assim 
temos injustiça ao menos na minha opinião; c para 
chegarmos a ter evidencia é que se pedem as infot·
mações . 

Sempre assim se tem praticado áqui; quando a 
commissão duvida, pede esclarecimentos para dar 
o seu parecer com segurança, e poder sobre elle a 
assen1bléa deliberar. Não vejo onde está o absurdo 
quando se procede sómente com circumspecção. 

O Sn. AnAurn LIMA: - Quando se pedem infor
mações ao governo é para ter a com missão perfeito 
conhecimento do negocio. Um dos Srs. deputados 
que combaterão o parecer, julga-se em estado de 
decidir, porque tem conhecimento particular da 
materia; mas nós olhamos a questão pela exposição 
que do negocio nos faz a commissão ; e supposto 
que a materia seja objecto do poder judiciario, 
com tudo talvez que se possa pedir a responsabili
dado do ministro. 

Em uma palavra eu não posso decidir d'uma 
qt.iestão de que não tenho o preciso conhecimento; 
e por isso acho que se peção informações ao governo. 
Saberemos então se foi bem ou mal julgado, visto 
que a parle já requereu até á ultima instancia, e 
tambem ao governo, de sorte que só lhe resta esta 
assem~léa, que .é na verdade quem lhe póde dar o 
remedia, se estiver nos termos de ser atlend.ido. 
Venhão portanto as informações para sabermos se 
ha violação de lei. 

J ulgou-~e debatida a ma teria, e posto o pareci:ir 
á votação, foi approvàdo. 

O mesmo Sr. deputado, leu outro parecer da 
dita commissão concebido nestes termos : 

<C PARECER 
« A commissão de legislacl\o tem visto o reque

rimento de João Antonio Calvet, que foi guarda 
livros dos fallidos José Luiz Alves e José Alves da 
Costa Bastos Portugal, a quem demandou pela im
portancia de seus ordenados. Diz nelle o supplicante 
que tendo conseguido sc~tença COQtrü ·os fal!idos, e 
tendo-a posto em execução, foi pol' outros credores 
obrig~do a entrar em concurso, e disputar as pre
fe~enc1as; e que nestas, apezar das disposições das 
leis, ~ue favorecem a sua causa pelo privilegio da 
sua divida, decahio, tendo sido contra elle todas as 
decisões do tribu~al ~a supplicação, de que só lhe 
resta o recurso revisor10, de que não póde aprovei
tar-se, por falta de meios. 

« Nestas circumstancias reclama o seu direito e 
supplica a esta augusta ~ssembléa, haja de faz~r-'se 
cargo da sua reclamaçao, para que a comm1ssão 
de legislação, chamando os autos, proponha que 
devem declarar-se nullas as sentenças proferidas 
contra elle, e contra as leis. A sobredita commissão 
é de parecer, que não é da competencia da assem
bléa o conhecimento dos negocios, que como este 
são das privativas attribuições do poder judiciaria'. 

« Paço da assembléa, 20 de Outubro de 1823. -
D. Nuno Eugenia de Locio.-José Antonio da Silva 
Maia. -João Antonio Rodrigues de Carvalho
José Teixei-ra da Fonseca Vasconcellos . -Antonio 
Rodrigues Velloso d'Oliveira. - Estevão Ribeiro de 
Rezende. » 

O SR. ANDRADA MACHADO: - Como sobre o pa .. , 
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recer antecedente se resolveu que se pedissem in
formações ao governo, parece-me que para sermos 
justos o mesmo se deve praticar com este homem 
que tambem vem queixar-se de uma injustiça. 

(Fallárão os Srs. Ferreira França, e Andrada Ma
chado, contra a emenda proposta, Dias não se 
entendeu o tachigrapho.) 

o SR. AR~UCHE llENDON: _- s~. presidente, pa
rece que a mmha emenda nao foi entendida e por 
isso é aLacada pelos illustres deputados que ~cabão 
de fallar. 

Eu não imp~gq9, ne_m rell~ovo o juizo dos jura
dos : como o 1mpugnana se Jª passou como direito 

dar a individual e garantia o juízo dos jurados? Agora o 
que se trata é da execução.: essa é gue eu desejo se 
faça gradualmente, pelos rnconvementes, que hão 
de occorr~r na mudança repentma em um paiz com 
a povoa9ao espalhada e falta de luzes. Já disse aqui ,, 
Sr. presidente, que se não deve julgar o Brazil todo 
pelo Rio de Janeiro. 

O SR. MAIA : - Ha differença entre estes dous 
casos; porque este supplicante ainda tem outros 
recursos de que póde lançar mão e que a lei lhe 
faculta, o que não succede com o outro que já es
gotou todos. 

Por haver g;uem mais pedisse a palavra, e 
hora, ficou adiado. 

O SR. PRESIDENTE deu para a ordem do dia o 
projecto de constituição. 

Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde. - Mi
guel Calmon du Pin e Al'lneida, secretario . 

Quem conhecer o interior do Brazil ha de con-
Sessão em 2t de Outubro de t 823 

PRESIDENCIA DO SR. RIBEIRO DE ANDRADA 

cordar commigo, e ha de conhecer que a prudencia 
pede que a mudança seja gradual : estabelecido este 
JUÍZO v. g. na capital de uma província, e mere
cendo a approvação dos povos, as luzes e a pratica 

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da ma- se vão derramando, e com facilidade a mesma pro-
nhã, fez-se a chamada e acharão-se presentes 67, · denc·a · t d l d""' t 
faltando com causa os Srs. Pereira da Cunha, Araui·o vi 1 vai en ° ugar nas lueren es comarcas. Eis-ahi porque eu fiz a emenda, e não porque im-
Gondim, Ferreira Barreto, Ribeiro de Rezende, pugne um~ instituição, que a todas as luzes é util a 
Paula e àlelloê Andrada e Silva, Alencar, Carneiro um povo hvre. 
de Campos, amara; e sem ella os Srs. Ribeiro 
Campos, F erreira França, Dispo Capellão ~Iór, Gama, Propoz-se ªemenda, e não foi apoiada. 
Costa Aguiar e França. o SR. G.UVÃ? : - .

1ão M1w ... q1:1B-~ wrªQ_os_gjão 
O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e lllilnos necessar1.0s nas causas civeis, que nas cri-

1.d d t d t f · d mes; nem que para estas haja mais facilidades, do 1 a a acta a ao ece en e 01 approva a. que para aquellas: além da importancia das mate-
Entrárão então na sala os Srs. Bispo Capellão rias criminaes consideradas em si mesmas 0 gráo 

Mór, Costa Aguiar, Ferreira França, e Ribeiro d~ in.tel_ligencia, ~ue se requ_er no jurado p~ra bem 
Campos. d1scnmmar as circumstancias, de que o crime é 

O SR . SECRETARIO MACIEL DA CosTA deu conta acompanhado, e de c?ja accum~Iação resulta maior, 
da parLicipação de moles tia do Sr. França. - Ficou ou menor graveza, e sem duvida alguma de outra 
a assembl~a inteirada. ordem que não é o que se emprega no exame das 

O SR. SECRETARIO CAL!IION fez a exposição do materias. civeis; porém quando a~sim não seja, 
conletldo na representação dos moradores da villa nem por isso é menor; e se no proiecto de consti
Real dã.· ·~ia Grande, de cujo exá!Íle fôra encar- tuição se marca desde já a existencia de jurados nas 
regado na e!são antecedente. causas crimes, eu não posso conceber porque razão 

Foi rem tt:da á commissáo c;l'agricuUura, para il?ua_l determinação não terá lugar a respeito das 
esta a dirigir ' .de fazenda, e a outg.a, segunâo, a civeis, quando da solução destas em regra pende a 
natureza dos otij "ctos de aue tratáva. fo_rtuna de um. se1!1 ~umero de familias, que talvez 

nao fossem hoJe v1ct1mas da desgraca, se a decisão 
Passou-se á ordem do dia, e foi lido o art 13, de suas lides fosse commettida a está sorte de juízo. 

que diz: A razão allegada por alguns Srs. deputados, que 
cc Art. 13. Por emquanto.haverá nte ".11rados semelhante instituição não ha de responder aos suc-

l 
em materias crimes; as civeis conlin lfraõ a ser cessos, _que se promettem os que opinão em sentido 
decidiôaspor· juízes e tribunaes. Esta restricção contrario, querendo-a fazer extensiva até nas causas 
dos j orados não forma artigo constitucional. » civeis, por isso que no interior das províncias os 

O SR. AROUCHE RENDON: -Acho, Sr. presidente, cidadãos ainda não têm a precisa educação nem 
que este artigo deve ser approvado, porque a sua scienc_ia necessaria para o desempenho de tão ar-
materia contém doutrina nocessaria para um go- dua tarefa, é no meu modo de pensar do nenhum 
verno constitucional: porém observando-se, que o .momento ; por quanto a differenca de idéas em tal 
juízo dos jurados é totalmente ignorado 1 ntre nós, ma teria anda na. razão da varieii.~de ·das especies 
observando-se o estado do Brazil no seu interior, oc~urrentes; e 1'.m&uem ha. que ignore que no in
e quantos embaraços se encontrão em praticas e ter10r das provmcias o ma10r numero•de litiaios· 
costumes novos, que atacão o habito a que os povos versa sobre limites de terras, e outras questões 
de longo tempo estão ligados, lembro-me que para propriamente ruraes, as quaes os agricultores en
este novo systema produzir melhores fructos sem os tendem, umas mais que os nossos magistrados e 
inconvenientes de uma mudança geral e repentina, outras pelo menos tanto. · ' 
se faça esta mudança gradual e paulatinamente; e Além disso a i noran i!l- ~o citada a cada passo, , 
por isso proponho a este artigo a seguinte emenda: como estorvo a es a mstitmcão, tambem attinge á 

, . " Por emquanto se irá e~Label~c~ndo o juízo dos classe d~ .m.~gistut.ur~, e esiou bem certo que os 
Jurados, sómente em matcrias crimmaes, naquellas que forem smceros hao de confessar, que ignorão 
cidades e villas, que as suas circumstancias o exi- ' pelo menos dous terços da nossa legislácão: não 
girem. As matarias civeis etc. 21 de Outubro. -1 falfõ com os moços, fallo éom- os vellíos magistra-
Toledo Rendon. » dos. ~ 
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Não posso ouvir, Sr. presidente, que nas causas 
civeis a influencia do governo é nenhuma, e que 
para garantir aos cidadãos seus direitos, basta que 
as criminaes não estejão sujeilas íl decisão dos .to
aados: e por ventura u. · u izo da corôa tem-nos sido 
~enos ru l., que os juizes criminaes? Não são as 
províncias de_ l\finas-G:er11es, de G9yaz, de . Matto 
l!:ros.so, monuméntos vivos a sua prepotenc1a., das 
S].a~ bitra'i'i~dades ? A dêsolação, que as cerca, 
não insta que se acabe por uma vez com este modo 
de julgar? Não basta a desigualdade dos contendo
res, os privilegios injustos, com que um dos contra
tantes acabrunha o outro ? E' preciso que se accres
cente a isso um juiz, para as im dizer, da familia 
de um dos litigantes? 

E ainda se a justiça, se al!lte!re~aJormasse o seu 
caracter. .. porém, com quanta magoa o digo' Des
graçado daq@lle que nã_o tinha, no antigo mmis
terio, :dinheiro para fazer valer o seu direito ; ,a 
justiça era um fraco escudo; a_ magislratura_po_f
tugueza tinha chegado a um tal ponto de corrupçao 
czye é iflicil conceber: e o povo eslava tão conven
vencido de que a ambição era o seu primeiro movei 
que alTrontaYão cara a cara ainda aquelles que 
para taes assaltos não ti nhão dado azo. 

Logo o principio da minha judicaLma em Goyaz 
me - otrerecerão 50 oitavas qe ouro para um par de 
sapatinhos (dizia o offerente), se eu desse um jul
gado a seu favor: e se ainda ahi parasse a arbitra
riedade desta classe, bem esta vamos ; porém até as 
violencias erão do seu recurso: magistrado havia, 
quêãeiLaVã a parle a pontapés pela escada, q__uando 
se não prestava ás condiçõe.§,· que lhe propunJiao,. e 
quando mesmo não jura vão o que c~nviaha ao juiz; 
flli magistrado : conheco a necessidaêle de uma re
fõriííã; võfu por ella : 

0

rnto pela admissão âos jura
dos em causas crimes e civeis . · 

O Sa. ANDRADA MACHADO : - ( ão se ouvio.) ~o 
fim do discurso offereceu a seguinte emenda: 

« Em vez de juizes, diga-se magistrados -
Andrada 111 achado. » - Foi apoiada. 

O SR. SILVA L1s110A: - Sr . presidente: IJropo
nho a suppressão do artigo 12, que se está discu
tindo ; por me parecer que só póde ser objecto de 
lei regulamentaria em opportuno tempo, quando 
se tiver feito a reforma do codigo criminal e civil, 
e, pelo progresso de liberal educação do povo, este 
se mostrar com superior e mais geral moralidade, 
e intelligencia, afim de se exercer o juízo dos jura
dos, tendo a confiança de seus concidadãos, para ser 
entregue á sua consciencia a decisão de seus direitos 
e interesses. 

Os illustres redactores do projecto têm reconhe
cido as difficuldades da instituição dos jurados no 
Brazil quanto ás causas civeis ; e por isso fizerão 
nesta parte a excepção da regra da garantia, já sanc
cionada, dofjuizo dos jurados, declarando não fazer 
essa restricção artigo constitucional. 

Para que pois se ingerio tal artigo na constitui
ção? lsLo não entendo. Por ventura faremos mais 
caso dqs bens, d!> que da liberdade, honra e vida, 
para já se franquear a todas as classes de cidadãos, 
o direito de julgar em ma terias criminaes, e pro
crastinar o exercício dos jurados sobre matarias de 
mera propriedade, onde qualquer sentença injusta 
só póde prejudicar, mas não atacar inteiramente a 
existencia das cidadãos, ou fazer a ruína de sua 

• pessoa e familia com a pena que macula a reputação, 

ou o degrada de seus lares ? Assim o systema será 
manco, mutilado, e imperfeito . 

Nesta materia ninguem póde pre tender patente 
de nova invenção; esLá dilo e disputado por gravos 
autores o que é a favor e contra semelhante insti
tuição . Hoje porém a instituição de jurados é uma 
das antipnonas do dia. 

m bem co nhecido reconte escriptor da França 
com extraordinaria erudiçào andou esquadrinhando 
ves tígios della em varias antigas aaçõ s,l\fonLo quiou, 
que aliás é tão judicioso, elogiando a constituição 
ingleza, que admiltio a dita in Lituição, com epi 
gramma diz, que olla veiu do matLo da antiga Allc
manha, fuudaado- so cm uma pas agem de Tacito, 
em uma das uas obras de lloribu Gennanormn. 
Porém, do facto entre as nações moderna , ó de
pois da rcvo~ução da França se Lentou introduzir 
em outros pa1zes, que tom adaptado o sy Lema do 
governo mixto, por imitação de Inglaterra. 

Na antiga Germania e sa in titui ção pude ub is
Lir pela grande moralidade do povo, qur é b m 
descripla pelo pincel do dilo T:icito, dizendo f(HO
alli ninguem se ria dos vicias; nem o corromper, e 
ser corrompido era o eslylo do tempo; que os bons 
costumes valião mais no e lado, do que as boas leis 
em outros pai:;es . - Nemo illic v itio ride/, 11ec cor
rwnpi, et cornimpere so culnm vocotw· : p/us ibi 
valent bani mores, quam alibi bonw leges . 

A instituição do jurado se introduziu catre nós 
sómente no foro militar : porém nf10 se concedeu 
aos soldados o sernm julgados pelos seus camaradas 
iguaes, mas só pelos se u ofliciaes; e sendo o crime 
destes, são julgados pelos eus pares , e conforme á 
graduação das patentes . Todavia nunca ella adqni
riu a confiança do poYo; Lanto assim qutl e dizia 
ao Yulgo, que, ao geral, a regra jurídica alli era -
aos mortos sepult1tra, aos vivos escapula. - E' ma
nifes to o perigo de la! instituição em poyo de in
strução não naLuralisada com generalidade compe
tente. 

Em Inglaterra, onde circulão mais de ce11:: g_erio
di?os, ue so vendem por milhares, uit111a os car
~1ros 1 m as folhas volantes, que existem em cada 
taverna, roaõSse rnformão dos casos :.nais fallados 
élo dia, com especialidade dos juizcifdos jurados; e 
assim, pelo menos as classes médias adquirem a 
saga~ida~e nece~saria a julgar sem precipitação, e 
C?rI? Justiça, á v1st~ do exame dos factos, sendo bem 
dmg1dos pelo mag1sLrado a quem o povo tributa 
a maior veneracão. Sem duvida não estamos nestas 
circ1.1:mstancias,· e corre-se todo o risco de se julgar 
da yida! e morte, da honra e liberdade, pelas pri
melfas impressões, e boatos do povo. 

E' bem constante e quotidiano, quando acontece 
algum grande crime que faz ruido na cidade, se re
cah_e ~u~peita, ou maligna voz de algum indiscreto, 
o~ m1m1go, sobre qualquer individuo, ainda da pro
b1d~de a m!is bem estabelecida, a querela e impu
taçao corre de bôca em bôca, e o miseravel inno
cente é logo condemnado por todo o povo, e parece 
abandonado por todo o povo, e parece abandonado 
por toda a sua especie. 

~e no fervor do odio publico fõr preso e trazido 
ao Jurado o que se diz suspeito de indícios vehe
mentes, fica á mercê dos juizos temerarios de 
homens não acostumados a discutir classes de crimes, 
provas e penas, e a se proferir sentença a mais iní
qua ; ou, se fore~ os membros dos jurados pesso~s 
de f~a_co en~end1mento, e. de ~oração brando, de1-
xaráo impumdo o verdadeiro cnminoso. 
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Ainda em Inglaterra, com particularidade nas ao réo, apenas se póde deduzir de coJ}curso de in
provincias, onde o P?VO é mais rud.e,. se não .fosse dicios, presumpções, e conjecturas, e outros_adl_Ili
a sabedoria dos magistrados, que dmgem os Jura- nicu1os1 com que os juízes rastejão os traços do 
dos e que certamente muito inílu"em no juízo que malvado. 
est~s formão da qualidade e prova dos factos, as -Preciza-se de sagaci~ade e espírito discrill!.inador 
sentencas serião iniquissimas. para se distinguirem as testemuóhas verdadeiras 

Bastárá lembrar aqui o facto, que refere o insigne das falsas, e não menos para alcançar a verdade da 
escriptor Delolme na sua obra sobre a const!tuição confissão do réo, e da acareação com os cumplices 
dejnglatorra. llilando em correição o celebrado e testemunhas no caso da aggressão, e da defeza. 
fuiz Lord Mansfield, foi accusada pelos camponrzes Do contrario, muito se arrisca a condemnar ao 
perante elle uma miseravel velha, a u.al com o innocente ou absolver-se ao delinquente, occasio- Í 

ezo dos annos era corcunda (como eu) arguin o-a nando pela sua impunidade a reproducção do de
e effice1ra, jurando que a virão andar com os pés licto. Nem são raros os casos, em que a mesma 

para cima, e a cabeça para baixo . confissão do reo não seja prova do crime. 
Aquelle ministro, vendo a bruteza dos accusa - ão ha muitos annos que na Ilha da Madeira uma· 

dores e o perigo da condemna~o, conforme as ab- pessoa nobre, mas dada ao vicio da embriaguez, de 
surda~ leis antigas contra a feitiçaria, por não en- noite tropeçando sobre o cada ver de um asassinado 
contrar os prejuizos do povo, dando ar de impor- com muitas punhaladas, estando fóra de si por be
tancia ao caso, não teve outro meio de salvar a bado, cuidou que alguem se lhe tinha opposto, e 
accusada, senão assim fallando aos jurados ;-esta arremessando-o por terra, e depois de lutar com o 
mulher, vós, e eu, temos a honra de ser membros cadaver, sobre o qual cahira, veio todo muito ufan() 
de uma nação livre; e portanto temos o d.irei to jactar-se, de que tinha morto ao inimigo; e, para 
de não sermos julgados senão por alguma lei pre- dar prova da sua valentia e desafronta, mostrava <> 
existente; mas eu, que ha tantos annos estudo sangue com que estava manchado. 
a lei da terra, ainda não achei alguma qne prohiba Dahl resultou logo a sua prizão com a achada do 
andar com a cabeça para baixo, e os pés para cima; cadaver, de que se fez corpo de delicto. E como o 
portanto touos tílm esta liberdade, e deve a accu- caso foi atroz, e a pessoa do morto ora de familia 
sada ser absolvida :"-%-\JUe os jurados conco rda- distincta, veio ordem da côrte para maior exame da
rão . caso; e sendo o dito prezo remettido ao Limoeiro, 

Sem duvida no Braziljá existe bastante i9strucção, onde se lhe fez processo , foi depois absolvido, e 
nas cidades ma-ritimas, com liberaes princípios de julgado innocente, não obstante a sua confissão es
humanidade: mas não podemos diz_er o mesmo fóra pontanea, e a achada do sangue do seu vestido, pela 
dellas, pelq__systirma de captiveiro: e falta ~du- prova que resultou da devassa, em que se fez pa-
cacão. tente a verdade do facto, e a convicção do assassino. 

endo a maior parte dos crimes commettidos por Em juízo de jurados a probabilidade seria a con-
escravos e libertos, se estes fossem tambem, como demnação do miseravel, que pelo seu estado de em
cidadãos, eleitos para jurados, o seu juízo seria briaguez havia falsamente accusado a si proprio . 
provavelmente mu~ temerario, e ~inda c~uel, p~la ão é preciso para maior demonstração o recorrer 
observação de Tac1to - lal/tlo swvior, qma servie- á historia do fõro criminal. Em cada nacão tem ha
rat- : e sendo o e cravo réo, e brancos os jurados, vido muitos destes casos. a colleccão ·das causas 
é de recear que fizessem juizos ferozes, pelos máos celebres de !\Ir. Pitaval se enCõãtrão êxtraordinarios 
habitos e indi!Terença de grande parte de senhores monumentos desta natureza. 
á yida dos escravos, e á sua fiagella~o, não atten- Basta aqui recordar os casos tragicos dos poetas. 
denao á regra das penas, que o Sr. Gomidejá aqui, dramaticos, em que seus autores, pelo conheci 
em maleria analoga, intimou, citando a Boracio: mento dos negocios do mundo, sabem figurar sue
- N ec scut·ica dignmn horribili sectere flagello. cessos com lal apparato de circumstancias illusivas, 

Eu temo _gue até se nã.o trat~o hon~1]} ao es- que ora representão a certas pessoas, como crimi
cravo, como sustentava a matrona de Roma, que nosas, ora como virtuosos, no juizo dos ospecta
mandava crucificar a um seu escravo sem fórma de dores, quando aliás, no desenvolvimento da tra
juizo não obstante as reflexões humanas do marido, gedia, se manifesta a verdade dos contrarios cru·a
com~ bem em dialogo descreve Juvonal.-Pone cteres. Seja exemplo a bem conhecida tragedia de 
crucem servo ele: Sr. presidente. Tenho ouvido Zaira. 
aqui varios pareceres ~~ algl!ns Srs. deputado, que - os debates que tem havi~o ne~la assembléa, .se 
até votão para haver Jª o JULZO dos Jurados em tem accumuladu, com acnmoma declamatona, 
causas civeis; e os que o reservão ~ara lei regula- tantas invectivas contra o corpo da magistra
mentaria, e formação de codigo civil, _to<lJi,via opi- tura,_ que ~a~ece, qu~ as inst~ncias para a intro
não que não se deve esperar para ma1.s te~Pº. nos ducçao d~ JUIZO d~s J~ra.d?s nao tanto se 'lu!Jdão na 
casos crimes, e antes da reforma do cod1go cr1mrnal; excellenc1a desta mst1tu1çao, (que eu aprec10, e que 
com o fundamento de que é mais facil em taes casos os inglezes considerão como o baluarte das suas l-i
o recto juízo dos jurados, eleitos entre os homens berdades) quanto no rancoroso odio contra o esta- , 
bons da terra, que são competentes, só pelo senso belecido poder jndiciario. · 1 
commum, para o exame dos factos, e formarem juizo A indistincta censura dos maaistrados é certa
da p_rova que delles resulta, pertencendo só ao juiz mente injusta, e só póde ter fito de indispôr e esti
appllcar a lei. mular o povo contra a autoridade dos juizes, ainda 

Mas quem tem pratica sobre casos criminaes, sabe da mais illibada reputação ; o que affrouxa todos os 
a dilliculdade que muitas vezes se encontra para vínculos da subordinação. No geral se póde dizercom 
formar-se juízo satisfactorio sobre .ª verdade do ve_rdade ?Otor~a, que a adminislraçã? da jl!stiça cri
facto, particularmente sendo dos cnmes occultos, mmal foi, e amda é, entre nós, mais eqmtattva do 
que o mesmo direito reconhece ser de <lillicil prova, que severa; e talvez ha mais razão de queixa de im
e cuja evidencia moral, para a imputação da culpa punidade dos réos, ou de sentenças mais extenu-
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antes da imputação, do que a gravidade do crime e trabalharia em novo codigo. (No resto não se en~ 
de sua prova reclamaria. ão rarissimas as execu- tendeu o tachigrapho.) 
ões das penas capitaes. Isto mesmo era insinuado O mesmo Sr. deputado otfereceu a seguinte 

l 
pe as ordens do regimento secreto aos tribunaes no emenda : 
gõVê11io anterior;-que, sempre se distinguio em hu- " Haverá juízo dos jurados tanto nas ca usas 
manidade, e clemencia. crimes como nas civeis. Paço da assembléa, 18 de 

Tem-se dito, que pelos jurados é mais segura ª Outubro de 1823. - Carneiro da Cunha. >>-Foi 
liberdade e vida dos cidadãos, do que continuando apoiada. 
o systema de juizes de direito, que sempre es tão 
debaixo de influencia do ministerio para a sua con- O SR. CARVALHO E MELLO: - Somos chegado , 
servação, ou promoção, ainda mesmo que a con- Sr. presidente, a um dos pontos constitwcionaes, da 
stituição os fizesse inamoviveis, e independentes do maior importancia, uma das principaes bases do sys
poder executivo. Porém é não menos facto notorio tema consti tucional, e a principal garantia da li
que ai.nela_ no despotico. mini~er.io do _!!!arq!:lez de herdade pessoal, e direito da propriedade do cida
Pom bfil, _a.Peuas são mais notave1s os casos atrozes dão. São tão conhecidas a razões fundam entaes 
do seu influxo na condemnacão dos dous réos ita- dos juizos por jurados: são tantos os escri ptores 
haÍlosJ!ala.grlda, e_Pele. • que á porfia tem desenvolvido esta doutrina, que 

l\'.las de que servem estas doclarações para se instar torna-se escusado o acarretar para aqui os fortes e 
pela introducçfl,o , ou antes invasão, de uma insti- invenciveis argum entos da sua necessidade e utili
tuicão_ estrangeira, sem a nação estar preparada dade. 
pai:a recebei-a? Ainda"ãS'õiõlhores instituições de Quando no artigo 7° se estabeleceu como um dos 
um paiz não quadrão a outro, senão prematura- direitos mais principaes do cidadão brazilei ro o ser 
mente, sem se esperar por opportuno tempo. . julgado por jurado , era mais apropriado llstabelecer 

E' já mui notado o enthusiasmo dos reforma- solidamente os motivos deste principio politico le
dores ainda os mais instruidos, e bem intencio- gislativo; mas era tão evidente uma tal doutrina, 
nados, de não entrar (como diz Burke) a diéta no que quasi passou como principio de verdade de 
systema dos seus remedias . Esta assemllléa tem em simples intuição :'1anta era a força da convicção dos 
vista melhorar o plano da educação do povo; nossos animos, IJUe mL .')iflgárão desnecessario 
antes de produzir es te os seus saudaveis etfeiLos não ajuntar fundamentos para sustentar doutrina tão 
parece prudente alterar a norma judiciaria, e muito conhecida, e outros entenderão que quando che
menos antes da reforma das leis criminaes, que na gassemos ao artigo que ora está em discussão seria 
maior pa,rte, sao absurdas, e deshumanas. em opportuno disputar a mataria, e trazer a publico 

, vejo o que a :ãa.Çào ganhará com o syslema dos ju- essas razões doutrinaes de justiça e utilidade. 
rados, não podendo jámais dispensar o systema dos Eu, Sr. presidente, fui um dos que me reservei 
magistrados, que sempre hão de ter grande influxo para esta occasião, persuadido de que era conve
no directorio dos mesmos jurados, quanto ao exame niente disputar ao mesmo tempo da applicação que 
dos factos, e conceito das provas, sendo-lhe sempre entre nós devia ter aquelle principio elementar, 
reservada a applicação das leis, cujo arbitrio se lhe maiormente porque vi que no artigo da presente dis
não póde negar, emquanlo não sobrevierem os co - cussão tinbão os illustres autores do projecto feito a 
digos criminal, civil e mercantil. distincção de que convinha estabelecer-se logo para 

Emfim não convém persuadir-mo-nos, que se os juízos criminaes, e para tempos mais remotos o 
acha neste augusto congresso concentrada exclusi- dos civeis. 
vamente toda a sabedoria da nacão: é _de boa Toda esta doutrina, bem como em qualquer ma
iazão deixar para futuro periodo a· outras legisla- teria de legislação, não deve só ser considerada sob 
turas a -decisão desta importante mate.ria. os princípios de justiça e utilidade, mas tambem sob 

- O Sn. CAnNEmo DA Cu ·nA: - Eu nada deveria os de applicação ás circumslancias, em que se acha 
dizer depois de ter fallado o Sr. Andrada Machado, a nação para que são applicaveis; de outra maneira 

-que satisfez não só a mim, mas a toda a assembléa, serião só bellezas de lheoria as r egras philosopbico 
como um digno deputado que faz honra á nação politicas que se estabelece sem, e não solidas e jus
brazileira; mas não posso ser indifferenle quando tas regras para reger os cidadãos. O iuizo por jura
se pretende que a minha patria não gose do bem dos teve origem em alguns povos da Grecia e entre 
de tã,o_ç_eles~ instituição, desta protectora divin- os romanos. 
dade da liberdade do cidadão e da segurança de sua Se não Corão regulados entre elles como o forão, 
propriedade, divindade adorada por todo o homem depois de alguns seculos, entre os inglezes e outras 
que ama a conservação e defesa de seus direitos nações que depois os adoptarão, todavia naquella 
individu~es. instituiçjo e pratica se vêm os primeiros elementos 

Quem póde sem tremer considerar o risco das de tal estabelecimento. 
' familias que de abastadas descem á miseria só Porquanto alli se encontra o ser cada cidadão jul-

pelo capri~J:10_~ u~ magistrad? ! Na_ Bahia sei eu gado por outros de sua mesma qualidade e igualda
que h"õuve um, cujas filhas aJustavao o preço das de; poderem recusar até certo numero os juízes de 
causas, e o que mais dava era o que tinha justiça; facl~ ; e dc<:idir-se a accusação por um modo sum
outros exêllrplos poderia apontar se elles fossem mario e fac11. 
precisos; mas sem dependencia delles, assaz está Os ingle.zos porém é que levarão este estabeleci
demonstrada a necessidade e a vantagem de cada menlo ao subido gráo em que se acha, combinando 
um. ser julgado por ~eus iguaes . . o desgraçado ·os inte~es?es da justiça publica com o particular de 

) Luiz XVI, esse bom rei, que os satehtes do despo- cada crimmoso ; e afastando o perigo que resulta de 
tis~o e máos conselheiros levarão ao cadafalso, já serem os cidadãos julgados por magistrados certos 
certificava aos francezes, quando. convocou ?S est~- que, .com o uzo e posse de julgar exclusi vamente, 
dos. gei:aes, que sem esta gar~nt~a debalde Julgaria adqui~e~ um certo orgul~o e despotismo o!Tensivo 
o c1dadao seguros os seus d1re1tos, e debalde se dos d1re1tos dos seus concidadãos. 
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Mas é necessario confessar de muito boa fé que o 

estado, em que se acha este estabelecimento entre 
os inrrlezes, é devido ás circumstancias particulares, 
porq~e tem passado este povo illustre e generoso, 
que depois de revoluções por motivos de religião e 
liberdade foi como de gráo em gráo estabelecendo 
costumes, e moral com elles ligada, que afim produ
zirão a optima constituição que os rege, de que faz 
parte esta optima instituição dos juizos por jurados. 

Basta ler a historia particular deste juizo, que 
modernamente passou pelas mãos de todos, para 
conhecer que isto foi o resultado dos costumes, ge
nio naciunal, circumstancias políticas, e instrucção 
e moral aperfeiçoadas. 

Não é porém tão perfeito este systema que não 
possa ser combatido a certos respeitos : muitos o 
tem feito modernamente, ainda qne conhecidos por 
muilos philosophos. _ 

O conhecimento das provas de facto não é tão 
simples como se pretende. 

As regras de crítica para entrar na evidencia do 
facto são proprías da mais apurada phílosophia ; 
nem todos os factos são por sua natureza tão singe
los, que fique mui facíl avaliar a certeza das provas; 
o conhecimento da criminalidade do facto é um 
tanto phílosophico e jurídico, e não chega ao alcance 
de quem não fôr illus trado em conhecimentos juri
dico-criminaes ; o fim das leis, que impoem penas 
aos criminosos, é estribado nas duas pedras angula
res df) não castigar a innocencia, nem deixar impu
nido ó delicto, e nos juizos por jurados a balança 
incl ina- se a deixar impunes muitos réos, e contra 
es tes mesmos ha o risco da ignorancía dos juízes, 
que por pouco illustrados, levados muitas vezes da 
raiva do crime, darão por provados alguns que não 
tenhão os ultimos quilates de prova perfeita; e se 
nos juizos ordinarios ba o perigo da preponderan
cia e orgulho dos magistrados, no dos jurados ha 
os riscos de que os juízes de facto, que são iguaes 
cidadãos, propendão para livrar ou culpar sem pro
va, e por motivos de affeição, inimisade, suborno, 
ou medo de se acharem em iguaes circumstancias. 

E se por desgraça vemos que se corrompemjuizes, 
que têm a perder honra, e fazenda, como não será 
de temer que mais fa cilmente se subornem ou cor
rompão homens que não têm tanto que perder, nem 
indagações a recear depois de findo o seu julgado? 

Demais, Sr. presidente, nestes juízos prevalece 
muito a autoridade e intelligencia do juiz le trado, 
que póde quando quizer e com geito no relatorio 
do processo apoderar-se da opinião e animo dos que 
julgão, e fôra então melhor que o desgraçado réo 
tivesse a seu favor mais votos de juízes letrados, que 
crão entã'o maiores garantias da sua liberdade 
civil. 

Conheço, Sr. presidente, que muitos magistrados 
podem ser corrompidos ; mas as causas provêm, de 
serem nomeados homens inhabeis por ~aber e cos
tumes, de serem mal pagos, e não serem punidos 
quaudo faltão ao seu dever. 

Em Inglaterra são o fiador da bondade de ta_l in 
stituicão a instrucção quasi geral dos seus habitan
tes, aºprobidade moral dos mesmos, e a honra pu
blica, resultado feliz da posse diuturna de uma boa 
educacão, e da liberdade civil e política, que lhes 
. afiancâ a constituição, folgando os principaes habi
tadores do condado de verem inscriptos os seus no
mes na lista dos que hão de compôr o jurado. 

Quão diversas, por desgraça, são entre nós as 
circumstancias ! 

Tem-nos faltado instrucção particular e publica ; 
a~~ra é que va~os consolidar a justa liberdade 
civil, e o que mais é, fóra da& granrles povoacões ha 
mui poucos que mereção a justa confianca das leis 
para serem bons juizes; e a desordem, ºcaprichos 
malquerenças, inimisades, e até subornos occupa~ 
ráõ o lugar do justo resultado que se deve esperar da 
execucão das leis criminaes. 

Mas nem por isso, Sr. presidente, pretendo, que 
não se estabeleça entre nós o juízo por jurados. 

Quando estabelecemos um governo monarchico 
constitucional, quand~ trabalhamos pelo firmar, 
erguendo uma const1tmção para um governo repre
sentativo, fôra absurdo desprezar ou proscrever o 
juizo por jurados, quero dizer, que hajão juízes de 
facto para prova dos crimes, recahiudo sobre os 
juízes de direito a applicação da lei aos casos occor
rentes. 

Fõra absurdo uma tal proposicão ; e em tempos 
tão illustrados, quem se atrevessê. a sustentar esta 
proposição cobrir-se- hia do odio publico ; e convém 
plantar este arbusto, posto que exoticó, pelo menos 
no interior do paiz, e cuidar em aclimata- lo com 
cuidadoso desvelo e assídua cultura; nem depois de 
ter passado o artigo, em que se estabeleceu em these 
haver os juizos por jurados, convinha fazer outra 
cousa. 

Resta porém, Sr. presidente, examinar se cum
pre já faze-lo, e se em todos os juízos. 

Nesta questão ardua e difficil, em que tem fallado 
grandes engenhos, deixando theorias methaphisi
cas e abstraclas, forcejarei por ajuntar aos princí
pios philosophico-juridicos, já expostos, a uLilidade 
da pratica. 

Os illustres compiladores do projecto estabelece
rão, no artigo que discutimos, que terião lugar já 
nos processos criminaes , reservando para outro 
tempo os civis. 

A minha opinião a este respeito é que tenha lugar 
sómente nos juízos criminaes, parecendo-me des
necessario e impraticavel nos civis . 

Estes tem mui grande differença dos em que se 
pretende castigar o delícto : diversas são as fórmas 
destes processos, e diversas são as materias que 
nelles se controvertem. 

Nos criminaes trata- se sómente de achar contra 
o réo accusado as provas do facto criminoso que 
commetteu, e estas vêm a .ser simplices por via de 
regra; e nos outros quasi sempre são envolvidos 
princípios de direito com o facto, os quaes tambem 
andão a maior parte complicado.s com certas cir
cumstancias, que fazem mudar a natureza das 
acções, que se propoem em juizo. 

Todos os que têm versado o fôro, e que entrarão 
pelo vasto campo da jurisprudencia civil conhecem 1 

que a maior parte dos processos são por tal maneira 
complicados, que a separação do facto seria por 
extremo diffi.cil, por não dizer impossível ; demais o 1 

codigo mais singelo e simples não porá tanto ao 
claro todos os factos que produzem obrigações, de 
que nascem as acções, que se possão extremar do di
reito; além de que complicão-se umas acções com 
outras, por maneira que são complicados os factos 
com o direito a não poder separar-se luminosa
mente . 

Sejão. exemplos as_ causas testamentarias, de pra
zos, morgados, e mais que todas as de servidões ; a 
fórma porque actualmente se processão as accões 
civis são lambem exemplo drsta verdade, e a theo
ria geral de que a separação dos factos é facil e lu-
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ruinosa não se casa com a pratica, porque a vast,idão 
das materias civis, que cada vez mais se ~ugmeD:tão 
com o trato da vida social, torna difficil e i111poss1vel 
o juizo dos jurados em taes materias. 

Estando pois ao meu vêr sustentado que os esta
belecimentos de que se trata deve só ter lugar nas 
materias criminaes, não posso convir lambem que 
desde já s_e ponha em prati~a . A .ba.se pri~cipal do 
juizo pGr Jurados em matenas cnmmaes e que os 
juizes de fa~to. tendo-o _dad9 por pr.ovado, estabele-
ção os de due1to á applicaçao .da lei. . 

Disto segue-se por necessana consequencia que 
a lei deve ser clara, precisa para todos os casos, e 
applicavel tal qual se acha. 

Quem dirá, Sr. presidente, que o codigo actual 
esteja nesta circumstancia? Fallão nelle penas para 
alguns delictos, e as que ha forão escriptas com 
pen na de sangue. 

Os tempos calamitosos, em que foi pro111ulgad1J 
fizerão delicto o que de sua natureza o não era, e 
puzerão penas que não são hoje em dia applicaveis, 
e com tanta· crueldade e falta de proporção, que 
perderão por sua mesma natureza o uso e appli· 
cacão. 

Este sentimento geral dos sabios jurisconsultos é 
confirmado pela pratica dos tribunaes, que tem re-
duzido os juízes a legisladores. . 

E' pois necessario e jnsto que haja um cod1go 
criminal novo, formado segundo as luzes do seculo 
em que vivemos, em que ~ãos ~mestradas fir~an~o 
o direito da segurança, e Justa liberdade do c1dadao 
previnão a impunidade _do crime com penas justas, 
proporcionadas aos dehctos, e as mais humanas 
que forem compativeis com o bem estar da socie
dade. 

Nelle mesmo se estabelecerá nova fórma de inda
gar e processar os delictos, evitando os processos 
inquisitorios e vexatorios, perseguindo só os que, 
pelas primeiras confrontações, forem carregados da 
verosimilhanca ot1 certeza de serem réos. 

Só então peide ter lugar o estabelecimento dos ju
rados, ostando assen tada a fórma do processo, e ha
vendo certeza das leis que impoem pena a cada de
licto . E' este o juizo mais seguro que se póde profe
rir em tal ma teria; e quando pareça que se não deve 
retardar aos nossos concidadãos a fruição dos bene
ficios que desta liberal instituição lhes póde resultar, 
e que levará muito tempo a formação de nm codigo 
criminal, segundo as idéas que expuzemos, será ne
cessario formar primeiramente uma lei regulamen
tar, que estabeleça uma forma de processo proviso
rio, e com o decretamento da reforma das penas 
que rigorosamente se julgarem em desuso. 

Quantas cousas houvessemos de fazer contrarias a 
isto serião absurdos, que confundindo e embrulhan
do a ordem actual dos negocios criminaes, em vez 
de reformas uteis e salutares, produzirião males in
calculaveis e maiores offensas á liberdade civil e 
politica d'-ls nossos concidadãos. 

O SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE :-(Não se enten
deu o tachigrapho.) 

O SR. tILYUISBOA ;-Sr. presidente, torno ale
van ar-me para replicar a alguns Srs. deputados, 
desejando que o que disser, não pareça conter a 
aspereza de controversia. Restringir-me-hei só a 
ãlguns pontõs . - -

Actualmente parece illi,!l~ejm@:_udente con-
1 trovmu o u~ ~óríside!a já ser de opínião pu-
1 DTi'Ca. -- -

Mas nem sempre a imitação de institutos estran
geiros, aliás em si bons, é de saudavel eITeito em 
todo o paiz. 

llonapar te sem duvida foi terrível despota, sendo 
aborto militar da revolução da França; porém nin
guem 1he nega a cabeça política, com, que conheceu 
e caracterisou o genio e o ostado da nação franceza, 
quando disse, que a instituição dos jurados, intro
duzida pelos pantomimos da constituição ingleza, 
nunca se naturalisaria na França, em que o povo é 
de tão viva phantasia, e de contrarios habilos aos 
de Inglaterra, tendo vivido em monarchia absoluta 
por tantos seculos. 

A França senti o os deplora veis eITeitos da insti
tuição dos jurados nos tempos atrozes em que pre
dominarão os anarchistas, e regicidas : os horridos 
jurados são os que dizião fazer a justiça do povo, re
mettendo á guilhotina os réos ainda sem provas, di
zendo estarem sa.tisf eilos em sua consciencia. 

Ainda depois da presente monarchia constitucio
nal, os jurados são eleitos pelos prefeitos das cida
des, entre as pessoas de consideração pela sua in
telligencia e propriedade ; o que é nova especie de 
corpo de magistratura. El-rei Luiz XVIII, haverá 
tres annos mandou á Inglaterra a l'tfr. Cottu, para 
bem se inteirar do systema do jurado inglez ; afim 
de o applicar, no possível e praticavel , á França, 
onde se acha publicada a judiciosa obra daquelle 
sabio a esse respeito. 

Duvido que no Brazil, ain cl a por consideravel 1 
tempo, se possa adoptar o melhodo britannico, que 
traz muitos encargos aos eleitos jurados, impondo 
graves penas aos que fazem subterfugios para não ' 
exercerem esse officio. Os Srs. preopinantes pare
cerão ter dado razões triumphantes, allegando, que 
a instituição dos jurados se introduzira em Inglaterra 
quando era barbara ; que existio em outros povos 
emquanto o despotismo se não estabeleceu nas mo
narchias da Europa ; que os inglezes até já estabe
lecerão a dita instituição na lndia, e Serra Leõa, 
onde os povos são muito menos in truidos que no 
Brazil. 

Porém é necessario que nos reco rdemos da his
toria particular de 1 nglaterra, que tem horridos 
exemplo~ ~e despotismos do governo, e de cruelda
des dos Juizos pubhcos; e que a dila instituicão 
(segun?o dizem os ~l assic?s escriptores de Ingla
terra) e de immemonal origem, que vai além de 
nove seculos. . 

O progresso das luzes, e do christianismo é o 
que tem allihumanisado a nacão brilannica e ~on
stituido os seus jurados, e juízes mais huma~os não 
applicando o rigor de suas, ainda mui barb~ras 
leis criminaes. Além de que faz muita diITerenc~ 
cont!nuar uma nação seus usos e costumes, e prÔ
porc10nal-o~ gradua!m~nt~ aos paizes que conquistão 
do que _ o mtroduz1r mst1tutos antigos e peculiares 
de naçoes estranhas, e sem prepatorio de educação 
e t.em.po, em ~aizes, ~o_r seculos, governados por 
mUl d1 verso reg1men poht1co. Quanto á introduccão 
dos jurados na India, ella é de moderna data sendo 
dirigida .ª sua adopção pela discreta econdmia do 
go"'.e.rno mglez, e de seus cornrnissarios, que acharão 
fac1hdades, tanto. pela força do exemplo dos ju
r~dos entre os i:iac1onaes, como por ser, como es tes 
?1zem, ~s lndios. wm povo agitdo, e, alem de livre, 
industrioso, docil, e manso, sendo habituado á su
bordin~ção, não _propenso a cri~es grandes, pelo 
seu od10 á eITusao de sangue, amda de animaes 
segundo os principios de sua religião, nota-se a su~ 
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' agudeza, com que nos seus traficas fazem, até sobre 
o dedo contas de juro composto por dias e horas. 

Eu. conheço Sr. presidente, que não é muito ( 
propno apresentar nesta assembléa o pão que se dá 
á Lropa, mas eu quero que se conheca pela vista 
delle,_ como se dilapidão os dinheiros· publicos, e 
se alimenta o pobre soldado, o defensor da nacão. 
( 0 ora or- tirou d'um lenço um pão de munição, e 
mostrando- o á assembléa, continuou). Será este o 
pão que a nação quer que os seus soldadõScomão 'l 
Estou certo que não, mas aos commissariados assim 
faz conta . E de que servem estes commissariados? J 
As circumstancias da guerra os fazem necessarios , 
mas em paz eu não vejo que elles sirvão senão d~ 
peso ao thesouro .... .. .. .. .. , . . . ..... . .• .... . • 

É~i~; ·~~~~id~~~Çõ~; ·~~· «i~t~~~i~ã~· ~ ·r~~~; ·~ p~~: 
sente 

Quanto á introducção da dita instituição na Serra 
Leôa não admira, por ser a povoação ainda mui 
pequena, além de que os inglezes estão preparando 
a colonia para maior civilisaçãc, fazendo vir da Serra 
Lcôa ~grinhospara aprenderem na~ escolaslancas~e 
rianas de Londres, reconhecendo na gente do pa1z 
habilidade para os conhecimentos superiores, como 
já bem tinha notado o nosso escr1ptor Faria e 
Souza na descripção do Senhorio de G1iiné, que 
Portugal deixou perder. Lembro-me de ter lido no 
acreditado escriptor francez Jlfr. Laborde, membro 
do Instituto acional de Pariz, na sua obra_Edu
cação pelo Ensino .Mutuo, que elle presenceara o 
agradavel espcctaculo de nas ditas escolas su-
birem aos archibancos superiores os negrinhos de « INDICAÇÃO 
Guinó, eiítretanto que descião os filhos dos lords 
inglezes, á par dos quaes se dava igual instrucção « Proponho que a commissão de guerra apre- 1 
das primeiras letras. sente quanto antes um projecto de lei sobre o modo 

Elle tambem ahi refere, que em taes escolas se de ser fornecido o exercito do Imperio, ficando ex
havia introduzido a instituição dos jurados para o tinctos oscomffi:i ssariados nos lugares onde existem, 
castigo dos meninos, sendo estes osjiâzes de facto, havendo todavia contemplação com os empregados 
com o que erão doutrinados a bem julgar com jus- desta repartição, que têm servido bem.- O depu
tiça e humanidade sobre as culpas dos seus condis- lado, ilfontesurna ». 
cipulos. Sem duvida o mesmo é possivel entre nós, Requerida a urgencia, foi apoiada e approvada 
pois até os indígenas do paiz, têm os olhos vivos, se~ discus.são, e feita a 2ª leitura, julgou-se ma
que bem indicão a grande vivesa de espirito, e na- teria de deliberação, e entrou em debate. 
turaes habilidades, bem podendo dizer : O Sn. ANDRADA MACHADO offereceu esta emenda ~ 

Est Deus in nobis, agitante calescimus illo . « Proponho que se commetta á commissão de 
Portanto concluo, que, quando entre nós hou- guerra que tome em consideracão o melhor modo de 

verem taes estudos preparatorios, mais humanos fornecer o exercito. tendo em vista os abusos do me
habitos, e melhores codigos, não tenho duvida que thodo actual. - Andra.da 1ll achado ,, .- Foi apoiada. 
terá cabimento a instituição dos jurados no crime, Q_~n . CAUION: _Eu requeiro que este pão que 
e ainda no civel. Eu só contestei, e contesto, a iro- apresenta 0 nobre dep utado 0 Sr. Montesuma, seja 
mediata introducção antes da reforma das leis, e re~ettido ~ commissão de saude publica para exa
dos costumes. Assás já vimos exemplos proximos mmar se. ~ damnoso á saude, e poder exigir-se a 
de violento influxo do povo no juízo dos jurados responsab1h<lade dos culpados quando os hajão . 
sobre abuso da liberdade da imprensa, e ainda de J 
juisos nos tribunaes, cercados de partidistas tu- ulgou-se discutida a maleria, e concordando o 
multuarios dos réos. ão se attendendo a estas Sr. Montesuma em queª sua indicação fosse posta 
considerações, ha justo temor de passarmos por ª votos, segundo ª emenda do Sr. Andrada Ma
casos fataes, e por muita variedade de cousas não chado, propoz 0 Sr. presidente: 
experimentadas. 1.0 Se dévia encarregar-se á commissão de 

O Sn. BnA.NI PONTES tambem offereceu o seguinte guerra 0 regular 0 meUwr modo de fornecer O• 

addtlamento, depois de o ter motivado em um dis- exercito.- Decidia- se que sim . 
curso que o tachigrapho PossidoniofP.zinintelligivel. 2.º Se devia remetler-se o pão á commissão de· 

saude publica, pela fórma que requerera o Sr. 
« Proponho o seg uinte additamento ás palavras Calmon.- Venceu-se que sim: 

jui::es e fribunaes- sendo desde já publicadas as ) S 

1 
suas sessões. (Salva a redacção ) .- Bran t ».-Foi l R. ANDRAD.\ MAcELrno pedio a palavra, e no 

fim dé!- sua falia olfereceu a seguinte apoiado. 
Lembrarão então alguns Srs . deputados que esta « INDICAÇÃO 

materia tinha lugar proprio para se tratar, que era . « Proponho gue se mande ouvir o bispo de Ma
o titulo do poder judiciario, e que por ora só como nanna e o ouvidor da comarca de S. João d'El-Rei 
prevenção se poderja admit~ir, para e~tabelecer a sobre a população e divisão da freguezia de S. João
publicidade das sessoes dos tnbunaes existentes. · d'El-Rei, e que se diga ao goremo não prova a 

Assentou-se por isso que a emenda devia ser pro- dita Igreja emquanto se não decidir a divisão ou 
posta como indicação na hora propria, e nisso coo- conservação da integridade da dila freguezia.-An-
veio o seu illustre autor. dr ada 1'I achado ". 

O Sn. PRESIDENTE declarou adiada a discussão Requerida a urgencia foi apoiada, e approvada 
por ter dado a hora das indicações. e feita a 2• leitura julgou-se materia de deliberaçã~ 

O Sn. M.ONTESUMA: - Nada ha mais desgracado e entrou em debate . 
do qUedêSpender a nação as suas rendas para o"bter O Sn. CAnNEmo DA CuNHA offereceu o seguinte 
certos fins, e só dellas se aproveitarem os indignos, additamento á indicação: 
sem que tenhão a applicação que devem ter. Gas- « Que igualmente se faça extensiva a todas que 
tão-se grossas quantias para a sustentação da tropa, tiverem mais de oito mil almas. 
e 0 pobre oldado nem se quer come pão de boa « Paço da asscmbléa, 21 de Outubro de 1823.-

. qualida e. Carneiro da Cunha". - Foi apoiada. 

32 
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Fizerão-se algumas observações, e o mesmo 
Sr. deputado Carneiro da Cunha mandou á mesa a 
seguinte emenda : 

« Q11e ·se comprehenda na indicação da Sr. An
drada Machado a freguezia de Goyana, que está 
vaga. 

« Paço da assembléaetc.- Carneiro da Cunha». 
- Foi apoiada. 

O SR. ARAUrn Lua pedio igualmente a palavra e 
fez tambem uma emenda nestes termos : 

« Proponho que se officie a~governo pa~a e~igir 
! dos bispos, ouvidos os. mag1stz:ados _temt~_nae~, 
informações sobre as Igrejas q_ue e preciso S~JaO _di
vididas devendo os mesmos bispos pôr aos viganos, 

1 que d'aqui em diante forem provido_s •. ~a intelligen.
cia de que se vai proceder a es ta d1visao.- Arau10 
Lima ». - Foi apoiada . 

O SR. Cosr.1. AGUIAR : - .Sr. presidente, não me 
opponho á indicação do Sr. Andrada Macha~o, em 
vista das razões por elle expressadas, e particular
mente pela grande população da freg uezia de 
S. João d'ElRei, porém quizera, qll:e semelhantes 
providencias fossem geraes e extensivas, em todas 
as províncias do lmperio, ás outras ~egu~zias q_ue 
se achassem nas mesmas, ou em identica3 cu·
cumstancias, e que quanto antes se tratasse de uma 
r eforma geral sobre tf10 interessante e urgente 
objecto. Quanto ao que propõe o Sr. Carneiro da 
Cunha, como em additamenlo á aquella indicação 
do Sr. Andrada l\iachado, louvando muito as in
tencões do illustre preopinanle, não posso convir 
em· que desde já, e sem os esclarecimentos neces
sarios, e mais averiguações, a que se deve proceder 
se faca isto extensivo, como elle quer, a todas as 
fre"'uêzias, que tiverem mais 8 mil almas, porque 
ne~ temos por ora os dados necess6:rios,_para t~nto 
nom isto é materia sobre que se decida tão precipi
tadamente, e sem ouvirmos os reverendos bispos, 
e os respectivos ministros lerritoriaes. Quan to porém 
ao que o mesmo honrado membro, o Sr. Carneiro 
da Cunha, propõe na sua outra indicação sobre a 
freguezia de Goyana! se ella está co~ eIT~ito n6:s 
mesmas circumstancias, que a de S. Joao d El-Re1, 
e se sobre ella existem já todos os esclarecimentos e 
mais dados precisos, como me parece que existem, 
até por ser bem conhecida a sua extensa populacão, 
neste caso, não me opponho tambem que se laça 
extensiva a requisição do Sr. Andrada Machado á 
referida freguezia de Goyana, estando vaga, como 
se inculca. 

E aproveitando tão opportuna occasião, approvo 
não só a outra indicação do Sr. Araujo Lima, que 
pede se officie ao governo.a .fim de obter ~os ~i~p_os 
.as informacões sobre as Igrejas que é preciso div1du, 
mas igualmente eu amplio ainda mais esta reguisição 
e quizera se exigisse do governo os esclarecimentos 
necessarios. Eu julgo tanto mais necessarias estas 
requisiçõoo, quanto é evidente que sem cllas não 
poderemos proYidenciar negocio de tanta monta. 
E' sobre tudo nas províncias do Norte do Brazil, e 
com particularidade nas do Maranhão e Pará, que 
::e fazem absolutamente indispensaveis semelhantes 
divisões de freguezias. No Pará existem algumas de 
um territorio extensíssimo, cujos freguezes se achão 
.a uma distancia grande, e, o que é peior, tende de 
correr os riscos do vasto Amazonas, e dos diITerentes 
outros que nelle desagôão, existem outras, que 
tah·ez devão ser abolidas, para se estabelecerem em 

lugares mais commodos aos povos e ás suas pre
cisões. 

Na grande Ilha de Marajó com particularidade 
precisa-se de uma inteira reforma a este respeito 
etc. O mesmo acontece na comarca do Rio Negro , 
que de certo se acha em peiores circumstancias, 
attenta a sua extensão, e distancia do Pará, ou para 
melhor dizer attent.o o misero e desgraçado estado 
de abandono, â que tem sido votada a província do 
Pará e com particularidade a comarca do Rio 

egro, onde tem sido sempre a séde de tyrannos e 
perversos governadores, que no furor de suas 
paixões têm por man eira tal perseguido os habi
tantes daquella comarca, que povoações inteiras se 
achão quasi abandonadas, sendo que por isso é 
de absoluta necessidade providenciar não só sobre a 
extinccão de algumas freguezias, como sobre a 
creaçãÔ de outras, em lugares mais commodos aos 
povos. 

O que deixo ponderado sobre o Pará, é lambem 
em grande parte applicavel para a província de 
Goyaz, onde igualmente se fazem necessa rias a 
requisições, que exijo na minha indicação, particu
larmente para com conhecimento de causa poder
mos estabelecer mais alg11mas freg uezias nos limites 
d'ambas aquellas províncias , afim de facilitar-se 
a communicação do Pará por aquclle lado, como 
em tempo opportuno melhor mostrarei, reservando 
para então algumas outras observações, que não 
cabem agora . Em vista do que expendido fica, ap
provo a indicação do Sr. Andrada ~lachado, e a do 
Sr. Carneiro da Cunha, guanto a Goyana, e, con
formando-me com a do Sr. Araujo Lima, olfereço 
lambem á consideração da assembléa o que exijo 
na seguinte emenda : 

« Proponho que se exijão do governo os escla
recim entos necessarios não só sobre o numero das 
freguezias e suas capellas filiaes, mas igualmente 
sobre a conveniencia ou não conveniencia da divi
são das mesmas freguezias, ouvindo a este respeito 
os reverendos bispos, e os competentes pro
vedores das diversas comarcas.- O deputado, Costa 
Aguiar>>.~ Foi apoiada. 

O SR. HENRIQUES DE REZE 'DE tambem pedio a 
palavra, H oITereceu uma emenda concebida nestes 
termos : 

• cc Proponho que os bispos informem, tendo ou
vido o parocho ou encommendado actual.-Henri
qiies de Rezen de . »-Foi apoiada. 

Deu então a hora de levantar-se a sessão ; e o 
Sr. Carneiro da Cunha requereu a prorogação para 
se concluir o debate; porém sendo consultada a 
assembléa, decidio-se que não tinha lugar, e ficou 
adiada a discussão . 

O SR. PRESIDENTE deu para a ordem do dia o 
projecto de constituição. 

Levantou-se a sessão depois das 2 horas da tarde. 
-1'Jiguel Calmon dii Pin e (Almeida, secretario. 

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLÉA 

PARA MANOEL JACINTHO NOGUEIRA DA GAMA 

Illm. e Exm. Sr.-A assembléa geral consti
tuinte e legislativa do Imperio do Brazil, sendo-lhe 
presente o parecer da commissão de legislação so
bre o requerimento de Santiago Garrido, que se 
queixa de lhe ter sido tomada pelos officiaes da AI-
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fandega desta cidade a quantia de mil e cem pesos 
a pretexto de não ter manifestado _na segunda arr!
bada que fizera a este porto, na viagem que segma 
de Buenos-Ayres para Gibraltar, apesar de ter feito 
a referida manifestação daquella mesma quantia na 
primeira vez que arribou: manda participar ao go
verno que precisa para deliberar sobre esta mataria 
que lhe sejão remettidas informações exactas da 
mencionada tomadia, e das razões de não ter sido 
a ttendido o supplicante nas suas queixas contra 
aquelle procedimento. O que V. Ex. levará ao co
nhecimento de S. M. Imperial. 

Deos guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em 21 
de Outubro de 1823.-João Severiawno 111 aciel da 
Costa. 

Sessão em 22 de Outubro de t 823 

PRESIDENCIA ' DO SR. RIBEIRO DE ANDRADA 

Ileunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da 
manhã, fez-se a chamada, e acharão-se presentes 
'i3, faltando com causa os Srs. Pereira da Cunha, 
Araujo Gondim, Ribeiro de Rezende, Paula e 
Mello, Andrada e Silva, Camara, e França ; e sem 
ella os Srs. Ribeiro Campos, e Lopes Gama. 

O Sn. PnESIDENTE declarou aberta a sessão, e 
lida a acta da antecedente foi approvada. 

O SR. SECRETARIO MACIEL DA CosTA leu os se
guintes officios do ministro de estado dos negocios 
da guerra: 

« lllm. e Exm. Sr.-Accuso a recepção do officio 
de V. Ex. de 14 deste mez acompanhando o reque
rimento, e mais papeis do soldad~ Mano~! Madruga 
de Bitencourt, e em consequencia d~vo mforma! a 
V. Ex . que o governo negou a baixa ao refendo 
soldado por ter tido participação do commandante 
do corpo em que elle senre, de h~ver desertado ha 
mais de dous annos, tendo por isso o governo or
denado que fosse punido conforme as leis ; aggra
vando-~e agora aquelle crime com a falta de ver
dade, com que requereu á assem biéa geral consti
tuinte e legislativa, calumniando o governo : o que 
V. Ex. levará ao conhecimento da mesma assem
bléa. 

«Deus guarde a V. Ex. Paço, em 20 de O~tubro 
de 1823.-João Vieira de Carvalho.-Sr. Joao Se
verianno Maciel da Costa. »-Foi remettido ã com
missão de guerra. 

« lllm. e Exm. Sr.-Respondendo ao officio, que 
V. Ex. me dirigio em data de 14 do corrente mez, 
no qual tratava sobre a legalidade dos ven_cimentos 
do actual inspector do _arsenal do e_xerc1 to, c_om
munico a V. Ex., que nao havendo lei, que designe 
os vencimentos de taes empregados, e tendo até 
aqui sido diversamente arbitrados ; resolveu o go
verno considerar o actual, que é coronel enge
nheiro como empregado em diligencia activa, e 
como tal regulados os seus vencimentos pela lei de 
12 de Junho de 1805. O governo accrescenta, que 
o referido emprego é da ~~ior asiduidade, e de 
muito trabalho e responsab1hdade. O que V. Ex. 
levará ao conhecimento da assembléa geral consti
tuinte o legislativa. 

<e Deus guarde a V. Ex. Paço em 20 de Outub:o 
de 1823.-João Vieira de Carvalho.-Sr. Joao 
Sevcrianno Maciel da Costa. »-Foi rcmettido á 
commissão de guerra. 

o SR. DEPUTADO MARIANNO DE ALB.VQUERQUE 
mandou á mesa o diploma do Sr. Manoel Piicbeco 
Pimentel, deputado pela província do Ceará .-Foi 
remettido á commissão de poderes. 

Passou-se á ordem do dia que era o projecto de 
constituicão ; e entrou em discussão o art. 13 que 
ficára adiado com as emendas offerecidas na sessão 
antecedente. 

Entrarão então na sala os Srs. Lopes Gama, e 
Ribeiro Campos. 

(Fallarão os Srs. Costa Carvalho, e Gomide, mas 
não se entendeu o tachigrapho .) 

O SR. VEnGuEmo :-Esta questão é seguramente 
a mais importante que se tem apresentado á nossa 
consideração, porque a segurança pessoal e a pro
priedade do cidadão são os principaes objectos a 
que se dirigem todas as leis da sociedade. 

Não pareça portanto em mim demasia se expen
der algumas das razões que já se tem dito ; a im
portancia da mataria a isso me obriga, apezar de 
terem fatiado tão distinctos oradores. 

Sr. presidente: o projecto diz-se que se admit
tão sómente jurados por ora nas causas crimes, e 
que as civeis se decidão por juízes e tribunaes. 
Entre as emendas que se têm offerecido se propõe 
em uma a admissão dos jurados desde já tanto nas 
civeis como nas crimes ; eu sigo esta, para que se 
admittão em ambas, e quanto antes. 

Algumas razões se tem produzido em geral contra 
a instituição dos jurados . ....... . .. . ....... . .. . 

quanto á que é tirada do nosso aLrazamento em 
luzes, já se tem respondido victoriosamente; e eu 
quizera que o nobre deputado, que defendeu com 
ella a sua opinião, se recordasse do estado de luzes 
em que se achavão os inglezes, quando admittirão 
esta instituição, porque se a isso attendesse, não 
diria que só a poderemos ter quando chegarmos á 
civilisação actual dos inglezes, pois seguramente 
estamos mais adiantados do que elles estavão no 
tempo em que estabelecerão entre si o juízo dos 
jurados ...... Pelo que pertence á confusão da 
nossa legislação, que tambem tem servido de argu
mento contra a creação destejuizo, confesso que 
nenhuma forca lhe acho. 

O jurado pronuncia sobre a existencia do facto, 
e o juiz faz a applicação da lei ; portanto se esta .é 
confusa o juiz é que se vê no embaraço, e não o 
jurado, porque o facto de que elle só conhece não 
está no codigo ; as provas achão-se nos document.Qs 
ou nas testemunhas . 

Logo parece que por mais complicada que seja 1a 
legislação, semJlre o jurado póde desempenhar bem 
o seu dever. Dia actual administracão da justica é 
que a confusão das nossas leis terri perniciosa· in
fluencia, pelo enredo dos rabulas combinados com a 
malevolencia dos magistrados, que muitas vezes 
andão de mãos dadas. ~ 

Não quero dizer com isto qne todos os magistra
dos são máos; mas muitos o são; e acontece que 
ainda os bons muitas - vezes nada podem fazer em 
neneficio das partes, cujos litígios se prolongão a 
ponto de ser mais proveitoso perder a causa em 
principio do que ganhal-a no fim de largo tempo, 
com despezas maiores do que o valor della, além 
da perda do tempo, que poderia empregar-se com 
utilidade propria, e até do estado, que fica assim 
privado dos interesses que poderião resultar-lhe do 
seu trabalho. · · · · · · · · 
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Portanto quando dos jurados se não tirasse out~~ 
beneficio mai$ do que accelerar os processos, Jª 
esse era bastante para nos decidir a admitt1-los, 
pois até se desoccuparião do barulho das de!~andas 
grande numero de braços, que se empr_eganao c~m 
vantagem nos differentes lugares e offic10s d~ socie
dade, que muitas vezes se Jargão pelos cartonos dos 
escrivães para se viver de chicanas.. , 

Ora se isto succede quando o magistrado e ~om, 
que fará quando elle prevarica ! E como deixará 
de ser g1·ande o numero dos máos, quando Ludo os 
auxilia para isso? Todos nós sabemos qual é. º. re
sultado de uma residencia; ainda que o mrn1s_tro 
tenha commettido toda a casta de abusos, vendido 
~ JUStiça, e feito quantas malda~es lh_e vierem ~o 
es irito para augmentar o seu patnmomo, ou s~rv1r 
os seus· caj!richos, sempre o syndicante arranJa as 
êõUsãs áe maneira que saia muito bem, e digno de 
occupar outro lugar ; para não succeder assim são 
precisas provas muito publicas dos seus crimes, ou 
parte mui poderosa que o persiga, e é portanto 
mui raro que fique criminoso um magistrado. 

Talvez se diga a isto que d'ora em diante não ha 
de ser assim, porque o governo não é o antigo ; 
mas eu respondo que não confiemos tanto em que a 
nova ordem de cousaSha de oper<1.r tão fe1iz mu
dança ; devemos antes suppôr que sendo magistrado 
o que ha de conhecer dos delictos do out.ro, deve 
ser o mesmo o r esultado; os abitos inveterados 
não se perdem com essa facilidade. 

Ou nico reriíedio de que se tiraria vantagem 
para melhorar a magistratura seria o sP.parar os 
bons dos mãos para empregar só aquelles; mas 
quem os ha de differençar ? Todos sa~eru ue os 
crimes dos magistrados occultão-se ; sao como os 
dos--illedicos, que se aUribuem á natureza; e na 
verdade na maior parte dos casos não se sabe de 
que lado está a culpa. 

Querer pois melhorar a magistratura por effeito 
da nova ordem de cousas é um erro ; o unico meio 
de evitar o que se soffre com ella é instiluir os ·u
rados, e institui-los tanto no ci il~mo no crime. 
São elles os unicos em que se póde ter inteira con
fiança, porque são da escolha dos cidadãos pelo 
direito de rejeitar os que reputão suspeitos, e por 
que se hoje julgão, podem amanhã ser julgados por 
elles ; circumstancia que evita o receio de parciali
dade ..... Tenho ouvido dizer que nas commoções 
populares os jurados podem, tendo de julgar os 
envolvidos nellas, levar-se da influencia do povo 
para condemnarem os réos ; mas se nelles póde ter 
lugar essa influencia, não sei porque a não terá no 

.magistrado ; e a meu ver mais perigosa !!lla é para 
decidir este do que aquellés ; além de que, razões 
para não se admittir a instituição dos jurados pare

-ce-me que não tem lugar depois de ter passado 
como direito individual o havel-os, e todavia um 
:nobr_e preopinante mostrou bem inclinar-se a que 
os nao h{>uvesse. 

Eu como já disse, não posso admittir nem a dif
ferença do crime ao cível, para os haver em umas 
causas, e em outras não ; e como todos concordão 
em que os haja no crime, porque se julga ahi mais 
facil o conhecimento do facto, eu direi que ao con
trario estou persuadido que no crime ha mais diffi
culdades a vencer ; que é necessario que haja para 
marcar o grão de imputação uma razão atilada, e 
por assim dizer, um tacto muito fino .......... . 

Por todas estas razões sou de parecer que a in
stituicão dos jurados é a unica capaz de manter 
tanto· a segurança pessoal como o direito de pro
priedade; e por isso voto que os haja tanto no cível 
como no crime, sem esperarmos por novos codigos; 
embora as leis sejão complicadas; esse embaraço 
pertence ao magistrado, porque o jurado conhece 
simplesmente do facto ; e com o andar do tempo 
corrigiremos as leis, Lendo desde j á esta garantia, 
a unica que póde remediar males inveterados, de 
que com tanta justiça nos queixamos. 

O SR. CAnVALHO E MELLO :-Quando fallei nesta 
materia pela primeira vez, mui claramente, e de 
muito bom som, disse que devia estabelecer-se o 
juizo por jurados, e não conclui dos argumentos 
que propuz que se proscrevesse do nosso codigo 
constilucional esta instituicão benefica e liberal. 

Considerei o objeclo por lodos os lados, e sem 
me deslumbrar só com as doutrinas brilhantes dos 
que folião della, procurei cavar no uso antecipado 
que pretendíamos fazer della os males a que nos 
precipitaríamos, se de repente e intempestivamente 
a mandassemos pôr em observancia , sem remover 
os embaraços que podião provir da sua accelerada 
pratica. 

Os argumentos, com que provei então as minhas 
asserções não forão combatidos especialmente ; 
mas com a generalidade da prepotencia e corrup
ção dos magistrados se pretendeu consolidar o 
prompta instituição dos jurados . Eu pertenço a essa j 
classe, hoje em dia tão insultada; o que passou por 
moda desde as Córles de Lisboa; e não pretendenda 1 
defendei-a só "porqu~ á ella pertenço; direi com
tudo, no mesmo sentido em que foliou nas mesmas 
Côrtes um sabio magistrado, que se não deve cla
liíã:r geralmente contra Lodos porque alguns lêm 
abusado ; que se devem castigar asperamente os 
que forem delinquentes, e com lanta mais aspereza 
quanta é a indignidade, com que abusão dos seus 
deveres ; que se não deve dasautorisar esta classe 
que exerce o poder judiciario ; que a sua degrada
cão tem por causa, como já disse, a má escolha e a 
Ímpunidade, com que ficão os que são reprobos : e 
que sempre hão de haver homens designados para 
exercer este poder, qualquer que seja o nome que 
se lhes dê, e a fórma com que se regular a admi
nistracão da justiça . 

Qua'ndo esta se regular no codigo que estamos a 
formar, então sabendo-se quantos magistrados fi
cão, quantas as instancias e qual o ultimo tribunal 
de justiça, então se enconlraráõ as bases, em que 
se ha de formar a lei regulamentar, de que fallei 
para poder ter lugar a instituição dos jurados em 
materia criminal. 

Sem estas é impossível formal-a, de modo que 
possa ter lugar o processo e andamento dos refe
ridos juízos de jurados; e talvez, o que é a minha 
primeira opinião, seja necessario formar primeira
mente o codigo criminal para ter justo e razoado 
lugar o que pretendemos estabelecer. 

Depois de cançados debates nesta maleria, em 
que Jovens deputados arras tados só pelo brilhante 
das doutrinas de Lheoricos modernos, quizerão sus
tentar que immediatamente se puzesse em pratica 
a doutrma dos jurados, as Côrtes de Lisboa, se
guindo os pareceres aos homens sisudos, a 
quem a experiencia, junta a princípios lumi
nosos, fizera ver que era prudente e cauteloso pre
p.arar primeiro ? terreno bem, como !azem os expe
nmentados agncultores, es tabelecerao que es ta in-
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slituição teria lugar na formatura dos codigos, 
doutrina por certo sabia, amestrada e segura. 

Vi com summo desprazer, Sr. presidente, que 
alguns dos illustres depu~ados estranhárão 9ue eu 

1 
dissesse que a nossa naçao estav~ pouco ad1~ntada 
em instruccão, e por consequencia em moralidade. 
Eu não prelendi deprimil-a; disse a verdade neste 
augusto recinto, ond.e deve re!nar a mais amp_Ia 

ção, mas sim ao poder judiciaria, á quem as sup
plicantes devem recorrer. 

« Paço da assembléa, 21 de Outubro de 1823.
José Teixeira da Fonseca Vasconcellos.:_D. Nuno 
Eugenia de Locio e Seilbtiz .-Lucio Soares Teixeira 
de Gouv€a.-Caetano Afaria Lopes Gama.))- Foi 
approvado. 

O Sn. TEIXEIRA VAscoNCELLOs, por parte, da 
commissão de saude publica, lambem leu o se-
guinte · 

CC PARECER 

franqueza; não neguei, nem podia negar que haviao 
eugenhos abalisados; mas por haver alguns não se 
segue que seja illustrada toda a nossa nação, e as 
causas são patentes a todos os que sabemos com 
quam pouca cautela se tem tratado da instrucção " A commissão de saude publica examinando o ; 
publica. Verdade é que para o conhecimento do pão ~ffereci~o pelo Sr. deputado Montesuma, acha, 
facto bastarião o senso commum o uma boa logica pe.la m.êJ>e~çaQ_e p~lo paladar, q.ue é composto_de 
pratica; não é esta, porém, 0 resultado de uma in- E,Jllh e de. algum trigo, sem uahdade al~uma que 
trucção geral 'l o faça noC.!VO á quem delle usar. 

s . . . . « Paço da assembléa, 22 de Outubro de 1823.-
Deixo de fallar.mais desta ~ateria" Sr. ~resi- José Teixeira da Fonseca Vasconcellos.-Candido 

dente, porque a minha boa fé e m_genuidade e pa- José de Araujo Vianna.-Antonio Gonçalves Gomi
tente e provada ha longos ~nnos, e nesta mesma de.,,-Foi approvado. 
discussão mostrei que queria o bem, mas com a 
justa discricão de cooperar para elle em circum- O S_n. _RonnIGl!ES DE CARV~LH.o!. po~ p~rte das 
stancias e ·tempo opportuno, porque 0 Iegisla\lor comm1~soes reumdas de constitmçao e JUSt1ça, le11 
cauteloso regula as cousas com mão prudente e cir- o segmnte 
cumspecta; não derriba de repente o velho para lhe 
subslituir novidade que não quadre ás circumstan
cias ; previne as difficuldades e repe~e os obsta
culos; assemelha-se ao lavrador que uao ~Janta e~ 
tempo improprio nem em terreno que nao esteJa 
preparado. 

Quanto aos jurados em mat~rias ~iveis, S1,1Stento 
e sustentarei sempre que ha msso 1mpropnedade, 
porque já mui largamente expuz a difficuldade ~u 
antes impossibi~idad~ ~e extre~~r o. facto do di
reito em materias civeis, que Jamais pessoas, a 
quem não for familiar o conhecimento da jurispru
dencia civil, poderão conhecer ao todo do facto que 
produziu a obrigação, po!qu~ são nelle,s m~i~as 
vezes inheren tes regras de J ust1ça, o q;ue e familiar 
sómente aos imbuídos nas regras da lei. Mas, neste 
caso, ainda que u~ di~ s~ quizesse que h~uvessem 
jurados em matenas ClVeis, era necessar10 que se 
formasse um novo codigo, e que segundo as re
gras, em que de no".o se firmasse a adm.inistraç1o 
da justiça, se formahsasse processo especial para o 
juízo dos jurados, sem o que tudo sera desordem e 
confusão. 

O Sn. ARAU10 Lnu depois d'um largo discurso 
otrereceu a seguinte emenda : 

1 e< As materias crimes serão julgadas por jurados, 

\

os quaes terão lugar logo que se fizer novo codigo. 
Emquanto ás causas civeis as leis estabeleceráõ os 
casos e o modo por que elles serão admittidos.
Araujo Lima. ))-Forão apoiadas ambas as partes. 

O SR. PRESIDENTE declarou adiada a discussão 
por dar a hora dos pareceres e indicações. 

O Sn. LOPES GAMA, como relator da commissão 
de petições, leu o seguinte 

«PARECER 

« Foi visto pela com missão de petições o requeri
mento de Izabel Mai:ia e Luiza Joaquina, em que 
pedem á esta assembléa, haja de julgar nulla a ven
da de alguns bens, feita por Francisco Raposo de 
V asconcellos, os quaes lhes pertencem por direito 
de herança. A commissão é de parecer que não 
compete á assembléa o conhecimento desta preten-

CC PARECER 

« As commissões de constituição e legislacão, 
examinando o officio do ministro e secretario de 
estado dos negocios do imperio, o officio dos tres 
membros da junta provisoria de Pernambuco, e a 
copia, por certidão, do officio do governo da Para
hyba, acharão, que o governo de Pernambuco ex
põe e prova por documentos, que no dia 15 de Se
tembro, parte da tropa prendeu o governador das 
armas, dando por causa estar este munido de in
strucções secrelas para arvorar o despotismo e ac
clamar no dia 12 do presente Outubro absoluto o 
Imperador. -

cc Que depois deste absurdo, quatro officiaes, dous 
dos batalhões da l • linha, um do esquadrão de ca
vallaria e outro de artilharia miliciana, e algum 
povo, intimarão á camara, que havião deposto o 
governador das armas; que era necessario fazer o 
mesmo ao presidente e secretario do governo pro
visorio, para o que devia a camara comprometter-se 
em uma pessoa do povo; o que sendo feito pela ca
mara lavrarão uma acta, em que se declararão de
postos o presidente e secretario do governo civil, e 
o governador das armas, e ordenarão que assim se 
participasse ao governo, o qual promptamente se 
resignou á deliberação. 

« Consta de um documento, que antes deste fa
cto, tres offici~es, um denominado Çazumbá, outro 
Roma e um ajudante do 1° batalhão, lorao intimar 
ao presidente e secretario, que se demittissem do 
governo por deliberação da tropa, ao que annuindo. 
logo o secretario, não accedeu o presidente, sem 
que se lhe apresentasse um assignado da mesma 
tropa, pelo que se retirarão os tres officiaes, dei
xando uma peça de artilharia assestada na rua do. 
Collegio fronteira ao palacio. ., 

cc O ministro de estado, cingindo-se á narracão da 
junta, suppõe que uma grande parte das desÔrdens 
de Pernambuco provém da ex ssiva liberda.de de 
im rensa, pede que se autonse para ar as prom-

as e necessarias providencias, que exigirem a li· · 
herdade e segurança individual. 

e< As commissõe·s virão com muita magoa os cri
minosos procedimentos da trQ.pa, que exorbitando 
dos seus deveres se eri ~ corp_g deliJrnrai:ite para. 
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_inv!}rter a marcha regular do governo, e é de pare
cer, que emquanto á liberdade de imprensa não tem 
.a assembléa outro caminho a seguir, que não seja 
o da promulgação da lei, que vai entrar em discus
'são, e· quanto a outros meios, que o governo in
·dique quaes os que julga precisos P.ara a assembléa 
-Oeliberar. 

e< Quanto ao officio do governo da Parahyba, que 
vem por copia, as commissões julgão, que nada 
podem deliberar por conter o dito officio uma com
municação ao governo de Pei:nambuco, e nada con
. star á esta assembléa ollicialmente. 

cc Paço da assembléa, 22 de Outubro de 1823.
Antonio Rodrigues Velloso de Oliveira.-Pedro de 
Araujo Lima.-Bernardo José da Gama.-Fran
cisco llluniz TavM·es. - ~osé Ricardo da Costa 
Ag'niar de Andrada.-D. Nimo Eugenia de Locio 
Seilbit::.-Nicoláo Pereira de Campos Vetgueiro.
Antonio Carlos Ribeiro de Andrada JJfachado e 
Silva .. -Belchim· Pinheiro de Oliveira.-João An
nio Rodtigues de Cat·valho .-José Teixeira da Fon
seca V asconcellos. » 

O SR. ANDRADA MAc11Ano:-(Não se ouvio.) 
O SR. HENRIQUES DE REZENDE: - Nascido em 

J>ernambuco, tendo alli vivido em toda a minha 
idade, e ultimamente deputado por aquella pro
vincia, eu vejo com dôr, o desassocego em que ella 
tem estado: mas é ainda com maior dôr, que eu te
nho visto imputar-se ao innocente povo, e tropa de 
Pernambuco, como crimes, factos que só provão 
que elles têm sido muito consequentes com os prin
·cipios que se lhes tem dado. 
- ~ão é a vez primeira que em Pernambuco, sub

. ditos têm prendido e deposto a seus superiores: 
um cadete em um desses dias de insubordinacão 
depoz o seu chefe do commando do batalhão, (êste 
chefe se acha hoje empregado no Rio de Janeiro) 
porque não quiz consentir que o E~hão sahisse 
para uma .berigrda : este facto com outros forão 
ouvados e agradecidos ao povo e tropa por uma 

portaria em nome de Sua Magestade. 
Não parou aqui; preveniu-se mesmo por essa por

taria a esse povo e tropa, que Sua Magestade ap
provaria tudo que elles houvessem de fazer á bem 
da causa do Brazil; agora apparece alli uma carta 
de um agente do governo aqui, louvando á tal re
dactor, e agradecendo-lhe os serviços prestados ao 
Brazil: dizendo-lhe que desconfiasse de tal empre
gado, que era suspoito, por ser creatura de taes 
pessoas ; o que se devia esperar que succedesse ? 

O nIEsuo SR. DEPUTADO leu os pareceres seguin
tes: 

PRlaIEIRO 

cc Bernardo José da Silva Ramalho, pede revista 
de graça especialissima para uma causa, que in
staurou de n ullidade de testamento, com que falle
cera Antonio José Car<toso Ramalho; a comm\ssão 
é de parecer que se peção instrucções ao govf!rno 
sobre o estado da causa, afim de poder deliberar 
com conhecimento . 

« Paço da assem biéa, em 22 de Outubro de 1823. 
-Antonio Rodrigues Velloso de Olivefra.-D. Nuno 
Eugenia de Locio Seilbitz.-José Teixeira da Fon
seca T'asconcellos .-Bernardo José da Gama.-Joãn 
Antonio Rodrigues de C01rvalho .»-Foi approvado. 

SEGUNDO 

cc Os habitantes do arraial e freguezia do Pouso
Alegre, da comarca do Rio das Mortes, na pro
víncia de Minas-Geraes, requerem a creação de uma 
villa desannexando-se para termo della duas fregue
zias da villa da Campanha : parece á commissão de 
legislação, que deve ser remettido o requerimentô 
á commissão de estatística para examinar se con
vém a desannexação, e se o terreno indicado fica 
com populaç~o sufficiente para a crcação da villa. 

« Paço da assembléa, 21 de Outubro de 1823.
Antonio Rod7·igues Velloso de Oliveira.-José Tei
xeirq. da Fonseca Vasconcellos.-losé Antonio da 
Silva Afaia.-JJ. Nuno Eugenio de Locio Seilbitz. 
-João Antonio Rodrigues de Carvalho.»-Foi ap
provado . 

TERCEIRO 

Eu não pretendo offender a conducta e probi
dade desses empregados; mas o povo e tropas forão 
coherentes com os princípios : prevenidos de que 
Sua l\fagestade approvaria tudo o que fizessem á 
bem da causa do Brazil (ao menos foi assim que o 
governo da província lhes annunciou), e incitados 
pela carta do intendente geral da policia, elles en
tenderão que era bom para o Brazil prender o go
vernador das armas e depôr o presidente e secre
tario do governo. Onde está aqui o crime? 

Requeifo pois que a assembléa exija essa carta, de 
que falia o Sr. Andrada Machado e a portaria pela 
qual se louvou ao povo e tropa de Pernambuco, e 
se preveniu com approvação do que houvessem de 
fazer, para examinar-se se são concebidas em ter
mos taes, porque então mais cabalmente defenderei 
a honra de minha província, pel11- qual darei até a 
cultima golta do meu sangue. 

cc Jeronymo Vieira Bastos, negociante de S. Mi
guel, província das Alagôas, representa que habi
tando ha dezoito annos no Brazil, e tendo-se unido 
á parte sã, que seguiu o sys tema da independencia 
na dita provincia, o que prova por sua assignatura 
na acta da acclamação do Sr. D. Pedro, já como de
fensor perpetuo, já como primeiro imperador, por 
a~uns outro~ façtos semelhantes, e até por sub
sidio _gue deu_para a conducção da tropa, gue mar .. 
Clioü a 'Bahia, Íoi apezar de tudo perseguído, 
e preso, e ultünamente forão seus bens sequestra
dos, e entregues á guarda de pessoas que os estão 
delapidando, emqtianto o supplicante se vê na ne
cessidade de desamparar a sua casa, e isto pelo 
simples _accidente de ter nascido na Europa : a 
m1mm1ssao é de parecer que esta assembléa deve 
remetter o requerimento do supplicante ao governo 
para prestar todos os meios de não ser o suppli
cante e todos os mais habitantes inquietados em 
sua pessoa, e bens, pelo lugar do nascimento. 

<< Paço da Assembléa, 22 de Outubro de 1823.
Antonio Rodrigues Velloso de Oliveira. - D. Nuno 
Eugenia de Locio e Seilbitz.-José Teixeira da Fon
seca Vasconcellos. - João Antonio Rodrigues de 
Carvalho. - Bernardo José da Ga;ma. » 

Declarou-se adiado na fórma do regimento. 

Por haver quem foliasse contra, e dar a hora 
ficou adiado. ' 

O MESMO SR. DEPUTADO :- Eu tenho para ler outro 
parecer de materia urgente ; e requeiro que se 
me permitta o fazer a leitura delle , apezar de 
estar chegada a hora de se levantar a sessão. 

Decidio-se que o lesse. 
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PARECER 

«As commissões de marinha e legislação, yendo 
o officio do ministro de estado dos negocios da 
marinha, expondo a duvida, em que se acha o 
conselho ·supremo militar sobre o modo de jul~ar 
·as embarcações apprehendidas pe~~ esquadra nacio
nal são de parecer que se ex1JaO do governo os 
motivos, porque se não poz e~ execução· o a~vará 
,de 30 de Dezembro de 1822, assim como a copia do 
contracto celebrado com o .1° almirante, quando 
entrou para o serviço nacional, _ e as. in~trucções 
que lhe forão dadas; quando nao haJa mconve
niente. 

« Paço da Assembléa, 22 de Outubro de 1823.
ll! anoel Jacintho Nogueira da Gama.- Pedro José 
da Costa Bar1·os.-José Antonio da Silva !rlaia.
José Arouche de Toledo Rendon.- Antonio Rodri
gues Velloso de Oliveira.- !tf anoel Ferreira de 
Araujo Guirnarães.-José Teixeira da Fonseca Vas
consellos.-D. Nuno .Eugenio de Locio .-João An
tonio Rodrigues de Carvalho.»-Por haver quem 
fallasse sobre elle ficou adiado. 

O SR. NoGuEmA DA GAMA allegando tambem ur
goncia, pedio e obteve licença para ler os seguintes 
·pareceres : · 

PRUIEIRO 

« A commissão dos poderes examinando o di
ploma do Sr. Manoel Pacheco Pi meu te!, deputado 
eleito pela província do Ceará, o achou conforme 
ás actas e estas ás instruccões ; portanto é de pare
cer que o dito Sr. depútado póde Vir tomar as
sento nesta Assembléa. Paço da Assembléa, 22 de 
Outubro de 1823.-Antonio Carlos Ribeiro de An
drada Machado e Silva.- Manoel Jacintlto No
gueira da Gama. n-Foi approvado. 

SEGUNDO 

Sessão ,em ~3 de Outubro de t 8~3 

PRESIDENCIA DO Sll. M,4.CI,EL DA COSTA 

Reunidos os Srs. deputados pe!as 10 horas ·da: 
manhã tomou a 'cadeira de presidente 6 Sr. Maciel 
da Costa, n11 ausei;icia · dos Srs. Ribeiro de Andrad11 
e Pereira da Cunha; e completou-se a mesa com o 
Sr. secretari~ França, primeiro supplente. 

Procedeu-se á chamada, e acharão-se presentes 
67, faltando com causa os Srs. Pereira da Cunha, 
Araujo Gondim, Barão de Santo Amaro, Ribeiro de 
Rezende, Andrada e Silva, Carniiiro de Campos, 
Nogueira da Gama, Ribeiro de Andrada; e sem ella 
os Srs. Andrada Machado, Pinheiro d'Oliveira, Ro
drigues de Carvalho, Alencar, Rocha, Rodrigues da 
Costa e Sebreira. 

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

O SR. SECRETARIO CALMON leu os seguintes of
ficios dos ministros d' estado dos negocios do impé
rio, fazenda e justiça. 

cc lllm. e Exm . Sr. -Remetto _a V. Ex; assigna
dos or Sua Magestade o mperagor:-o-s·) eis élect:_êtos 
au ograpnos da assembléa geral constituinte e le
gislativa ·ao imperfo do Brazil, a saber: o 1° sobre 
a fórma que deve ser observa~a na promulgação 
dos decretos da mesma assemblea ; o 2° que revoga 
o de 16 de Fevereiro de 1822, que· creou o conse
lho de procuradores de província; o 3° que prohibe 
aos deputados da assembléa o exercerem qL1alquer 
outro emprego, com a excepção qµe declara ; o 4° 
que menciona os casos, em que podem ser, ou não 
toleradas as sociedades secretas; o 5° que declara 
o codigo, leis, decretos e resoluções, que proviso
riamente ficão em vigor, para terem observancia 
neste imperio; e o 6° que dá nova fórma provisoria 
aos governos provinciaes: afim de que, fazendo-os 

« A commissão dos poderes examinando o di- V. Ex. presentes na mesma augusta assembléa, 
ploma do Sr. Thomaz Xavier Garcia de Almeida e, possão ser guardados no seu archivo, na fórma de
Castro, deputado supplente pela provincia do Rio terminada pelo decreto de 25 de Agosto passado ; 
Grande do Norte, e confrontando-o com as actas ficando os outros seis autographos guardados no 
remettidas pelo collegio eleitoral da cidade do archivo da secretaria de estado. 
Natal o achou conforme ás mesmas actas e « Deus guarde a V. Ex. Paco, em 23 de Outubro 
estas' tambem conforme ás instrucções: por,tanto, de ll:!23. -José Joaquim Carneiro de Camyos.'
é de {larecer, que o Sr. Thomaz Xavier Qarcia de Sr. João Severianno Maciel da Costa. » - Ficou a 
Almeida e Castro, póde vir tomar assento nesta assembléa inteirada. 
assembléa, como deputado s~ppl~nte, durante . 0 « Illm. e Exm. Sr.-Tendo a assembléa geral 
impedimento do deputado ordmano 0 Sr. Francis- constituinte e legislativa do imperio do Brazil, 
co de Arruda Camara, a quem se deve expedir or- mandado participar ao governo em officio de 18 
dem para vir tomar assento nesta asseuíbléa .ou de Agosto ultimo, que para deliberar sobre o re
nella fazer constar os justos impedimentos que tiver, querimento, em que Sebastião Teixeira Leitão, e 
visto que não deve competir á camarada cidade outros negociantes de molhados do arraial de Ita
do Natal o decidir sobre um tal objecto, só proerio .bira na província de .Minas-Geraes, pedem a sup-
da assembléa. Paco da Assembléa, 22 de Outubro b ·d· 1 · 
de l823.- Manoet'Ja.cintho Nogueira daGarna. - pressão do su si 10 vo untanp, que pagão para a 

reedificação do palacio da Ajuda em Lisboa, se 
Antonio Carlos Ribeiro de Andrada !tf achado e exigissem informações da junta da fazenda daquellâ 
Silva . » - Foi approvado. província : h,ouve Sua Magestade o Imperador por 

o SR. PRESIDENTE participou que lhe e.ra forçoso bem mandar·expedir Pª*ª esse effeito as necessarias 
faltar âs sessões por 4 dias para entrar. em uso de ordens, ás quaes dando a junta cump1~mento, in'... 
remedios · e deu para a ordem do dia: 1.0 A formando em officio de 20 de Setembro ·proximo 
l• discussão do projecto sobre liberdade. de impren·· passado,_ordenou _o mesmo augusto senhor que se 
sa: 2.• O regiment~ da Assembléa: 3.0 As indica- trans~ittissem a V. Ex. o dito officio para ser pre-. 
ções urgentes e adiadas, na hora propna. seute a assembléa. · 

Levantou-se a sessão ás 2-horas e 9 minutos da ' - <(Deus guarde. a V. Ex. Paço, 20 de Outubro de 
tarde.-Miguel Calmon du Pin e Almeida, secre- 1823.- Jllanoel Jacintho Nogueira. da Gama. -
.fario. .Sr. João Severianno Maciel da Costa,» - Foi re

mettido á commissão de fazenda. 
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« Illm. e Exm. Sr. - Sua Magestade o Impera
dor me ordena remetta a V. Ex. as duas consultas 
incl'usas da mésa do desembargo do paço ; a l • so
bre uma representação do governo. provisorio _da 
provincia de S. Paulo em que pedia, pelas razoes 
nella ponderadas, que a junta de justica creada 
naquella provincia 1,lela carta rég.ia ?e_ 23 ae Agost~ 
de 1820, tivesse as mesmas attribmçoes da que foi 
installada nas ilhas dos Açôres pelo alvará de 15 de 
Novembro de 1810; e a 2• sobre uma memoria 
ácerca do estado em que se acha o fôro judicial, e 
sobre as providencias a este respeito propostas pelo 
desembargador procurador da corôa, e mandadas 
observar, menos a que diz respeito á creação do 
lugar de juiz de orphãos desta cidade, para que 
sendo presentes á assembléa geral constituinte e 
legislativa deste imperio, possa ella sobre tudo de
liberar o que fôr conveniente. 

« Deus guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Ja
neiro, em 21 de Outubro de 1823. - Caetano Pinto 
-de Miranda Montenegro. - Sr. João Severianno 
Maciel da Costa.»- Foi remettido á commissão de 
legislação. 

O MESMO SR. SECRETARIO deu conta das partici
pações de molestia dos Srs. Barão de Santo Amaro 
e Ribeiro de Rezende.- Ficou a assembléa in tei
rada. 

Passou-se á ordem do dia, cuja l • parte era a 1 • 
discussão do projecto sobre liberdade de imprensa. 

Não houve quem pedisse ãpàlavra, e o Sr. pre
sidente propoz : 
' 1.0 Se a assembléa havia por discutido o projecto. 
- Venceu-se que sim. 

2.0 Se passava á 2• discussão. - Venceu-se tam
bem que sim. 

Seguia-se a 2• parte da ordem do dia, que era 
a .disr.ussão dos artigos do regimento; e leu o Sr. se
cretario Calmon o art. 161 adiado com as respecti
vas emendas, na sessão de 1° de Setembro. 

O SR. ARA urn Lua : - Eu offereci por indicação 
um addiUamento ao regimento, como interpretação 
ao artigo 88, para se regular a fórma de votar nas 
segundas discussões dos projectos e suas alterações; 
e por isso como se trata agora do regimento, pare
cia-me acertado que se decidisse da dita indicação 
(que creio que se julgou urgente) antes de se deba
ter o artigo 161, que se acaba de ler. 

O SR. MoNTESUMA: -Esta indicacão ficou adiada 
na sessão de 18 deste mez, e eu mesmo requeri o 
adiamento por se precisar de exame para a delibe
râcão; mas creio que della se deve tratar na hora 
própria das indicações, e <JUe por isso agora não 
tem lugar. Na ordem do dia declarou-se que hoje 
se discutirião as indicações urgentes, e como esta 
é uma dellas tome-se nessa hora em consideração. 

O SR. PRESIDEND.E consultou a assembléa sobre 
a precedencia da indic.ação do Sr. Araujo ~ima; e 
decidia-se que della se tratasse antes do artigo 161. 

(Fallárão os Srs. Vergueiro e Montesuma, mas 
não se ent~:odeu o tachigrapho Silva.) 

O SR. MAIA ponderou que para esclarecimento 
da materia seria conveniente que se lessem os arti
.gos 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, e se visse como 
se achavão approvados. · 

O SR. SECRETARIO CALMON leu os citados arti· 
gos. 

O SR. ARAUJO LIMA man~ou então á mesa a se .. 
gninte emenda : 

« Ao § 94- em lugar da palavra apoiadas - 
diga-se approvadas. 

« Ao~ 95- sustente-se a palavra Approvado.
Araujo lima. » - Foi apoiada em ambas as partes. 

O SR. DIAS : - Eu considero de summa utili
dade o que propõ(;l o Sr. Araujo Lima, como ba
seado nos melhores princípios ; disto se tira o 
resultado de pouparmos o tempo precioso, que se 
gasta aqui inutilm'3nte; alcançando de mais a 
vantagem de discutirmos com melhor methodo e 
mais facilidade. Approvo portanto a doutrina da 
indicação, que ainda fica mais clara com a emencla 
do mesmo nobre deputado. 

Depois de mais algumas observações, julgou-se a 
materia discutida; e o Sr. presidente propoz á vota
ção a emenda, que foi approvadli, ficando por ella 
prejudicada a indicação. 

O SR. MONTESUMA pedia então a palavra, e pro
poz o seguinte, como additamento ou emenda decla
ratoria do que se acabava de vencer: 

cc Proponho que o que se acaba de resolver, nas 
emendas do Sr. Araujo Lima, não se entenda ácerca 
dos additamentos por serem mataria nova; sendo 
estes approvados ou reprovados na discussão se
guinte áquella em que forem propostos. - O depu
tado, M ontesuma. » 

O SR. PRESIDENTE: - Eu creio que isto fica 
reservado para a hora das indicações. 

O SR. MoNTESUMA: - Julgo que esta materia 
é connexa com a que se acaba de debater; e 
assim como se resolveu que a indicação do Sr. 
Araujo Lima entrasse em discussão, tambem o que 
proponho deve agora tomar-se em consideracão . 

O SR. SouZA MELLO: - Se é emenda, já ~e fin
dou a discussão ; e se é indicacão tem a hora pro
pna para discutir-se; portantô de nenhum modo 
tem lugar. 

O SR. PRESIDENTE consultou a assembléa, e de
cidiu-se que se tratasse já do que propunha o 
Sr. Montesuma, mas não havendo quem o apoiasse, 
foi regeitado. 

Passou-se ao art. 161, que já tinha sido lido pelo 
Sr. secretario Calmon. 

Depois de algum debate, julgou-se discutida a 
materia, e o Sr. presidente propoz: 

1.0 Se passava o artigo tal qual estava. - Não 
passou. 

2. 0 Se passava a emenda suppressivado Sr. Mon
tesuma. - Não passou. 

3. 0 Se passava a do Sr. Vergueiro.-Não pas
sou. 

4.0 Se passava a do Sr. Maia. - Foi approvada. 
cc Art. 162. A ordem dos traballios indicada na 

distribuição diaria só poderá alterar-se em caso de 
urgencia ou de adiamento. » - Foi approvado. 
. O SR . . ANDRADE LIMA pedio licença para se re-

tirar por mcommodado. 
cc Art. 163. Para se dar urgencia é necessario que 

seja a proposta apoiada por dez deputados, pelo 
menos; e que a as~embléa a declare .por meio de 
votos, precedendo discussão. » - Foi approvado . 
. « Art. 164. O deputado, que quizer propor urgen

cia, usará da formula-tenho negocio urgente. » 

O SR. Das: - Eu julgo prejudicado este artigo 
porque a assembléa não tem adrnittido tal forrou!~ 
na pratica ; eu não sou escravo de praticas, mas. 
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como me parece es tar assim vencida a rejeição da 
formula, por isso considero prejudicado o artigo . 

O Sn. PRESIDENTE:- Póde o Sr. deputado man
dar á mesa a sua emenda. 

O Sn. DIAS: - Com estas form alidades de emen
das escriptas para qualquer palavra perde-se o 
tempo sem necessidade; mas em ílm en a escrevo. 
Mandou-a então á mcza concebida nestes termos: 

" O Art. 164 e tá prejudicado quando se regei
tou a formula anterior. - Dias. » -Foi regeiLada. 

Propoz-se então o artigo, e foi approvado sem 
altera ção. 

« Art. 165. Nos casos de adiamento, decidido este 
na fórma dos arts. 118 e 119, o presidente proporá 
a epocha, para que ha de ser deferido o negocio 
adiado; e se os deputados guardarem silencio ficará 
approvada. »-Foi approrndo. 

« Art. 166. Se algum dos deputados subslituir 
outro adiamento ao que tiver proposto o preside o te, 
põr-se-ha a votos, sendo apoiado por cinco deputa
dos; e a assembléa de terminará qual ha de ~ ub sis
tir. »-Foi approvado. 

« Art. 167. O acto de votar nunca poderá ser in
terrompido depois de principiado.» 

O n. FnAi'iÇA :-:\a pratica não se tem obserYa
do es te artigo, e parece-me quo cm regra não póde 
observar-se; porque ás vezes succede ser preciso 
gue os Srs. dep utados illustrem com suas li1zes o 
Sr. presidente para a melhor fórma de propor-se a 
matel'ia á votação . 

Peço por L o a suppressão deste artigo ; e conti
nuenios com a nossa pratica ; não nego que ás vezes 
serre de confu ão, mas muitas serre de esclareci 
mento. 

Eis a minha eme nda : 
« Su pprima-se o art. 167 .-O depntad :i, França. » 

-Foi apoiada. 
O Sn. llloNTE u;1,1 :-~ão posso approrar a sup

pre são do arti go . Quando algum Sr. deputado se 
levanta para fazer alguma observação sobre o modo 
de propor, não se chama a isto interromper a rnla
ção ; e ta interrompe-se qur.ndo se passa do obje
cto della para outro, ou quando fica adiado; mas 
nesse caso nada mais se faz do que offerecer alguma 
reflexão para se propor a rntos desta ou daquclla 
manei ra; e i to não fi ca prohibido pelo artigo . 
Creio que toda a assombléa entende que esta facul
dade não e póde negar aos Srs. deputados. 

O Sn. FnANÇA :-Eu não dou essa intelligencia ao 
artigo; creio que nellr. se estabelece que a propo
sição é do r. presidente, e quo uo acto de votar 
n inguem póde ter a palarra para esses mesmos es
clarecimentos. 

O n. VimcuEmo :-Eu entendo o artigo como o 
Sr. l\Iontesuma. (Apoiado .) 

1\Ias como vejo que se lhe dá lambem diYersa in 
tclligencia , farei um additamcnto para melhor o es
clarecer. 

« ão será intcrrompiúo com materia estranha.
l'ergueiro. »-Foi apoiado. 

O n. F1\AXÇ.A :-Não tenho duvida em apprornr 
es te additamento; porque se o artigo passar corno 
es tá, póde o pres idente chamar á urdem o deputado 
que interromper a votação; e. o que eu quero é que 
não tenha este direito, porque muitas vezes , como 
jú diss~. póde ser preciso esclarccer - .e a matcria 

para se propôr á votação pela fórma mais conve
mente . 

O Sn. CAnNEIRO :-0 artigo não está claro; e eu 
apoio a reflexão do Sr. França emquanto quer que o 
deputado tenha di reilo de ex pôr o que julgar con
venien le sohre o moclo de _pro pôr á YOtação, porque 
na verdade passando o artigo como está pódo o pre
sidente impedir o deputauo de fazer essa adverten
cia, o que é prejudicial; porque da maneira que se 
adopla de fazer as propostas depende muito o exilo 
das deliberações. Acho portanto que dere ser emen
dado, nos termos do additamenlo que offereço. 

« Salvo por observações sobre a mesma maneira 
de se proporem os objectos á votação .-Fra11cisco 
Carnc·iro. »-Foi apoiado. 

O Sn . AnAuJO LmA :-(Não o ouvirão os tacbi 
graphos.) 

O Sn. BnAXT Po~TES :- Interromper a rntacão é 
pratica perigosa, e não admittida em alguma assem
bléa ; mas deixar passar uma proposição mal enun
ciada é lambem um mal capital. 

A falta de pratica produz entre nós este segundo 
inconveniente; se a tivessemos lambem os presi
dentes dirigirião os negocios como deve ser. 

Eu estou aqui ba bem poucos dias,e já tenho ouvido 
muitas vezes dizer, Sr. presidente, parece- me que 
V. Ex. deverá propor de outro modo . 

Assento por isso que precirn o artigo de alguma 
modificação, como aquella que acaba do propor o 
Sr . Carneiro, e qu e eu apoio. 

O Sn. CALMON : - Parece-me que se tem dado 
mais importancia á materia do que e!la merece. 
(A poiado .) 

Eu sei que um presidente em Lisboa muitas vezes 
illudia a assembléa com a maneira de piopôr; e 
ainda que estou persnadido que ninguem tem aqui 
semelhantes idéas, bom e nã•J deixar de todo ao ar
bítrio dos presidentes as propostas da materia, de 
sorte que ainda conhecendo-se que não mi bem, se 
seja obrigado a deixar ir a proposição. 

Eis aqui poTqne apoio a emenda do Sr. Carneiro, 
salva a rectacçiw. 

O Sn. AnAuJO LmA: - Talvez estejamo todos 
concordes em ideas, e que só Yariemos na maneira 
do nos enunciar. 

Eu creio que acto de votar se entende desde que 
o Sr. presidente diz :- Os ~enhores que forem desta 
opinião quoirão lernntar-se. 

Ora este acto não deve ser interrompido admittin
do-se observações . Antes disto não sei que seja 
prohib ido o fazel-as, n em que isso se entenda do 
artigo que es tá em debate. 

O r. França quiz salrar, com a suppressão delle, 
este direito aos Srs. deputado ; ruas este direito 
está salvo, e ninguem lh'o tira; ago ra fazer obser 
·vações no acto de vota~ digo que é perigoso ; abre 
a porta a abusos, e a lei deYe preveni-los. 

;:,ou poi s de rnto que se .:onserve o ttrtigo sem 
nenhuma das emendas propostas . 

O Sn. VEnGUEIRO :-0 honrado membro consi
dera o acto de rnlar mui restrictamente, porque o 
faz con i tir sómente no · acto de se levantarem os 
Srs. deputado , e de se contarem os rntos ; mas isto 
parece-me qu e é aportar demais; o ;:icto de Yolar 
começa no propor a materia, e como esta proposta 
pódo não se r feita do modo mai s proprio, é justo que 
por alguma observação se esclareça o negocio para 
se raformar a proposta . 

3± 
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Um honrado membro já mostrou a necessidade 2. 0 Se passava o additamento do Sr. França.-
desta modificacào em uma assem biéa nova como a Nào passou. 
nossa, onde es.Lamos aprendendo; depois que tiver - 3.0 Se passava o do Sr. Verguoiro.-Julgou-se 
mos bastante pralica, já os presidentes hi10 de eu- comprehcndido no addiLamento do Sr. Carneiro. 
carar melhor as questões; mas entretanto seria 4. 0 Se pas ava o do Sr. Carneiro. - Nii o passo u. 
mui to duro ouvir-se uma proposição mal enunciada , 5.0 Se passava o do Sr. Calmou. - Foi appro-
e estar obrigado a votar sobre clla sem poder escla- vado . 
r ecê-la . Seguia-se a di cussão das indicacões adiadas, 

como se tinha assignado em ultimo IÚ<r0 ar na ordem O Sn. FRANCA :-Eu disse que apoiava a emenda do dia . 
do Sr. CarneirÔ; mas quero offerecor outra com as 
mesmas idéas, mas diffcrente reuacção para maior O Sn. MoNTESUMA :-Seguindo-se a ordem da an-
clarezu . tiguidade ha uma indicação minha que deve ser 

preferida; é relativa à co ntinuação da gratificação 
« No acto de receber 0 presidente ª votação du quo vencia Labalut, como commandanto do excr

assembléa, não poderá ser intenompido por nenhum cito, e que não sei porqno so lhe co nserva. (Vej. a 
deputado. Póde-se porém pedi r a palavra para escla- ses ão de 22 de Setembro/ . 
recer e reduzir a proposição ou proposições sobre Depois de r.urto debate, propôz o Sr. presidente 
que precisamente ha de rerahir a mesma votação. se a dita indicação era objccto de deliberaçf10.-
- 0 deputado , Fran ça. »-Foi apoiada . Venceu-se que não, e foi regeilada. 

O Sn. CALMON :- Eu lambem me lembro de euun- O . n. SEC llETAn lO C.\LMON leu outra indicacào 
ciar esta idéa de outro modo que me parece tirará adi ada, do S1'. Arauj o Vianna, so brn o modo· de 
todas as duYid as em poucas palavras. E' po1" um adiar os parocores por se fallar contra elles ; apre-
additamento que eu concebo ass im: se ntada na sessão do 14. do corrente. 

cc Sa lvo para elucidar-se a propos ição posta a O Sn . FnANCA :-Es te modo de adiar as di scussões 
vo t.os.-Calmon. »- Foi apoiado. ·indirecta111entê pecca de vicio, e não deve se r 

Julgou-se afinal discutida a materia; e propon- aclmiLtido : clle paralysa as resoluções da assembléa, 
do o Sr. presidente se o artigo passava tal qual.- multiplica-n os o trabalho, o não importa utilidade · 
Vence u-se que sim . algum a á decisão dos negocios : porque se alguns 

Alguns senhores disserão que tinhão votado pelo dos Srs. deputados não estão certos da matcria de 
artigo, salvos os additame ntos . que se trata, e querem de espaço examina-l a para 

o Sn. VERGUErno :- A pratica tem sido sempre pronunciar o seu juizo sem temor de errar, t 'mo 
direito de pedir o adiamento, e entào embora se dc-

propôr-se, sal vos os additamentos. fira a decisão do negocio para outra sessão; mas 
O Sn. PAULA l\lELLO :- Mas o Sr. presidente per- ad iar- se a qu estão pelo simples facto de haver 

guntou se passava tal qual estava redigido. quem peça a palavra para foli ar sobre um parecer, 
O Sn. FnANÇA :-Pergunto agora es tá concluida é na verdade perder tempo som nenhuma utili

a votaçào? Não. Logo fom os inter ro mpidos; e dade. 
eis aqu i o caso que me fez propôr as minhas O Si\. A1u urn \ L\NNA :-Es ta ind icacão rcf re-
emendas . se ao que se vence u, croio que na cssãn de 3 de Ju-

0 Sn. C.1LMON :-Não é esta a vez primeirn que nho, sobre o adiamento dos pareceres, .: scntanclo
islo succede ; e eu appello para a feliz memoria de se então que bastava pedi r a palavra pai a fica r ad ia
algu ns Srs. deputados para que di gão quantas vezes do o parecer. 
o mesmo tom aco ntecido na assembléa . o que exijo agora é que se não ver:fiqu e 0 adia-

0 Sn. IlnANT Po:-<TES :- Isto prova que ainda não mento sem ler exposto as suas 1-.1zões o rleputado 
sabemos trabalhar . que pedia a palavra para se oppôr ao parecer; por-

o Sn. CosTA B,rnnos :-Pelo contrario, isto pro- que elle pódo com sous argum entos esclarocer a 
va que sabemos trabalhar; porque se 0 Sr. prns i- assembléa e determ ina-la na rcsolucão . 
dente não propõe como manda o regimento, logo Ha pouco succedeu aqui com o p;1recor sobre o 
ha qu em ad virta para ell e se observar; portanto se requerimento de Izidoro tia Costa que fo i mus lre 
não deixassemos passa r senão o que elle manda é dos lachigra phos o que cu pretendo evitar; a as
porque sabemos trabalhar. sem biéa ap provo u o parecer provavelmente por não 

o Sn. CAllNil ll\O :-Eu requeiro segunda vota- co nhecer circumsLancias que eu podia ex pôr, e que 
ção ; porque ha engano manifes to. não expuz por não es tar presente na sessão cm que 

se discuti a ; e por isso , a meu ve r, fi cou o reque-
0 Sn. FERREmA FnANÇA :- Julgo que não é ne- rente pre judicado, o que La! vez não succedes e se 

cessaria pôr outra vez o artigo a votos ; bas ta que eu ex pendesse as razões cprn 0 favorccião. 
se ponipão as emendas porque se estas forem todas 
regeitadas, passa 0 artigo como está. Para evitar estes inr.onvcnientes é que fiz a minha 

proposta mais para fixar a verd adeira intelligcncia 
Se a assem biéa quer que ell e passe La! qual es tá da decisão da assem biéa, do que para ser tomada 

redigido, ha de reprovar todas as emendas ; e por como uma nova indicação. 
isso entendo que não é preciso repetir a votacâo 
sobre 0 mesmo objecto . • O Sn. SECRETAn10 CALMON :-Eu apoio o que diz 

o nobre deputado; quem pedir a palavra exponha as 
Consultou cnLào o Sr. presidente a assembléa para razões que tem para contrariar o parecer, e fiqu e 

decidir se devia ou não proceder-se a nova votacão. depois adiado. 
-Venceu-se que sim. • 

Julgando-se di scutida a ma teria, venceu-se que 
O Sn. PnESIDENTE propôz novamente: era objecto de deliberacão; e porque requererão 
1. 0 Se passava o artigo salvos os additamentos.- alguns Srs. deputados que entrasse logo cm discus-

Venceu-se que sim . são, assim se fez, e foi afinal approYada. 
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O MESMO Sn. SEcnETAJUO leu tambem a indicacão 

do Sr . Rocha hanco paras euder efll ·naºs a 
· matacão . 'zimos até deliberar a assem léa 

sobrr. aquelle objecto; cuja indicação fôra apresen
tada na sessão de 24 de Setembro. 

o Sn . CAl\VAUIO E nlELLO :-Esta materia é de 
sua natureza de grande importancia, tanto sobre o 
que nella se pó de estabelecer, como sobre o que 
está estabelecido ; mas não folio della porque não 
convém; limitto-me á mente da indicacão. O illus
tre deputado que a fez pretende que não se arre
matem senão os dizimes já vencidos até se delibe
rar sobre a execução do decreto de 1821 ; porém 
deve roparar-so que isto vai ser prejudicial ás rendas 
publicas, que não estão tão abundantes. 

Quem es tá á testa da administração publica podia 
melhor ex plicar o que ha sobre a ma teria; mas pa
rece-me que a assembléa não póde mandar o que se 
requer na indicação sem conhecimento das cobran
ças que se tem feito ; e por isso mesmo julgo este 
objecto de tanta consideração, que é necessario to
mar sobre elle as mais sérias e sisudas deliberações, 
tendo em vista o que disser sobl'e isto ajunta da fa
zenda, que deve ser ouvida. 

O Sn . FnANÇA : - E11 não tratarei por ora da 
execução, ou inoxecucão do decreto que deu nova 
fól'ma á cobrança dos· dizimes : ci ngir-me-hei pre
cizamente ao ponto da questão controvertida, e vem 
a ser, se deve ou não rematar-se pelo triennio 
immediatamente futuro a arrecadacão desta renda 
publica: e para me resolver a êsse p~rticular 
respeito pergunto: segmr-se-ha algum mconve
niente pratico de se mandar sobreestar por ora 
nessa arrematação dos dizimos intentada? Não 
certamente. 

O preço dos contractos que della se h~uverem ~ e 
fazer, não ha de entrar nos cofres pubhcos senao 
em quarteis, dos quaes se ha de pagar o primeiro 
depois de passados quinze mezes do tempo dos 
mes mos contractos; por lhes ser essa espera ou 
torgada por direito, e estipulad a a cada um dos 
contractadores de taes rendas de fructos; conse
qu entemente só depois de pnssados os prin~eiros 
tres mezes do segundo anno do contracto e que 
a fazenda publiça ha de ver algum dinheiro dn mão 
dos ditos contractadorcs. 

Tanto importa pois que se arremate ou que se 
deixe de arremntnr por es te lado cio deficit equiva
lente do preço da renda; porque enfim não é com 
as obrigações dos con tractadoros _que as despe~as 
publicas se hão _de manter; mas. s~m com a re.ce1ta 
e!Tecti va da caixa: nem ha preJuizo, ou rnceio de 
diminuicão do preço por tal ou qual demora em se 
a renda êontractar; porque os devedores dn collecta 
em regra são permanentes nos seus estabele
cimentos de agricultura, de cujos fructos são res
ponsaveis ao dizimo, o pagão ordinarinmente o 
mesmo dizimo por avenças aos contractadores, que 
não so!Trem lambem damno em as fazer mais !arde. 

A providencia pois de se arrematar já os dizimos 
provisoriamente e por um triennio, e emquanto a 
assembléa não deliberar sobre a nova fórma dada á 
sua arrecadação , não importa utilidade que se deva 
attender, e encontra o inconveniente de umn lei, 
ou boa, ou má, que extinguio já esse mothodo de 
cobrança por contracto. 

Será pois em taes circunstancias o meu voto que 
se officie primeiramente ao governo pedindo-lhe 
explicações dos motivos que o induzem a fazer 

subsistir taes arrematações, para com conhecimento 
de causa tomnr-mos dcliberacão madura sobre o 
caso, á vista das razões que t~riho expendido. 

O Sn. CosTA AGUIAn :-Sr. presidente: A ma
teria da indicação do Sr. Rocha Franco é da maior 
importancia possivel, e merece ser tratada com 
circunspecção: que o decreto de 16 àe Abril do 1821, 
relativo á cobrança dos dizimes no Brazil, não póde 
ser applicado, em toda a sua extensão, a algumas 
provincias do imperio, e com particularidade á do 
Pará, é uma verdade tão clara, que só poderá della 
duvidar, quem não estiver ao facto dos negocios 
daquella vasta porção do nosso terrilorio, e não 
tiver idéas claras sobre a sua posicão geographica, 
cultura e commercio. • 

Não duvido porém que possa ter lugar a cobrança 
pela fórma alli enunciada em algumas outras pro
vincias; mas é inegavel q1ie tendo sido o fim do tal 
decreto o allivio dos povos, combinado com os 
intera. ses da fazenda nacional, nenhum destes fins 
se preencheráõ, se esta lei for posta em pratica, 
sem attender-se ás particulares circunstancias de 
algumns provincias, cujo commercio e conducções 
se fazem por multiplicadissimos rios, e suas 
ramificações, que são out:os tantos su bterfugios, 
por onde se pódem desviar os generos para o 
pagamento do competente dizimo; males estes que 
só poderião ser remediados pelo estabelecimen to de 
uma immensidade de registros; o que, a ser 
possivel, viria semelhante remedio além de muito 
dispendioso, a prod11zir outros males talvez peiores 
em detrimento dos mesmos povos. 

Em consequencin pois do que deixo referido, 
olTereço por emenda a seguinte requisição : 

cc Proponho que a indicação do Sr. Rocha Franco 
seja remettida a uma commissão, para que tomando 
em consideração a sua materia hajn de apresentar 
com urgencia um projecto sobre a arrecadação dos 
dizimos nas diversas provincias deste imperio .-
0 deputado, Cosia Aguüil' . » 

O quo exijo, Sr. presidente, parece-me indis
pensavel; de oulra man~ira procederemos até sem 
pleno conhecimento de causa, e jámais poderemos 
ter um systema regular de arrecadação dos mesmos 
dizimes: o que tudo é digno de merecer a attenção 
deste soberano recinto, que, quanto em si cabe, 
deve procurar alliviar os povos dos incomrnodos e 
vexames que sentem em semelhante arrecadação; 
reservando para quando se tratar de um projecto de 
lei, sobre tão interessante objecto, mais algumas 
outras reflexões, que não pódem ter agora lugar. 

Propoz-se então a emenda , que acabava de ler o 
nobre deputado, e foi apoiada. 

O Sn. FnANÇA :-0 illnstre deputado author da 
indicação o que pretende é que se mande sobreestar 
na arremalação dos dizimes. Traia pois de uma 
cautella, para qu e possa su rtir e!Tei~ immediato 
qualqner deliberação que a assembléa haja de 
tomar ao dilo respeito ; removendo-se o embaraço 
do vinculo de um contracto, que póde ser contrario 
á mesma deliberaçãõ; e que todavia cumprirá 
manter em respeito devido á fé da hasta publica; 
ou por outra: quer prevenir que o remedio não 
chei:;ue quando o mal já o não admitta. 

Eu já mostrei que esta medida . de cautela não 
linha nenhum inconveniente pratico; que é o 
ponto essencial da questão: e mui facil de resolver, 
sendo ouvido o governo, como eu disse. 
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Se mettemos, em vez disso , o negocio em circuito~ 
de exames de commissão, e neste meio tempo se 
rematão os confractos, para que serve esse trabalho 
que ora gastamos, e vamos gastar em averiguações? 
Para nada; salvo se acaso se entender que con
tractos são objectos, que eslão á disposição do 
governo para resilir delles a toda a hora que queira; 
e que se hão de Lirar as rendas aos contractadores, 
depois de arremaladas, por meros decretos de força : 
mas essa doutrina não é conforme com os meus 
principias de justiça, nem o deve ser para quem 
sabe avaliar quanto imporia a um governo ter 
credito de religioso observador dos seus contractos. 

Por dar a hora declarou-se adiada a discussão. 
Alguns Srs. deputados requ ererão a prorogação 

da sessão para se concluir o debale, mas sendo 
consultada a assembléa decidia-se que não linha 
lugar. 

O SR. P1tESIDENTE deu para a ordem do dia o 
projecto de consti tuição. 

Levantou-se. a sessão ás 2 horas da tarJe.-1lfi
g11el Calmon du Pin e Almeida, secretario. 

RESOLUCÕES DA ASSE~IBLÉA . . 
PAR.\ CAETANO PINTO DE M!RAXD.I MONTENEGRO 

Illm . e Exm. Sr.-A assembléa geral constituinte 
e legislativa do im perio do Brazil sendo-lhe presente 
o parecer da commissào de legislação sobre o 
reqnerimen lo de Bernardo J os6 da Silva Rama lho 
que pede rovista de graça espeeialissima, para uma 
causa, qu e instaurou, de nullidade de testamenlo, 
com que fall ecêra Antonio José Cardoso Ramalho : 
l\landa participar ao governo que, para poder deli
berar con1 madureza, precisa que lhe sejão trans
mittidas instrucções sob re o es tado da causa. O que 
V. Ex. levará ao conhecimento de S. l\L Imperial. 

Deus guarde a V. Ex. Paço da assem biéa, 
em 23 de Outubro de 1823.-Afiguel Ca.lmon du 
Púi e Almeida. 

PARA FllAXCISCO DE ARRUDA CAlúARA 

A assembléa geral constituinte e legislativa do 
impcrio do l3razil manda participar a V. S. que 
deve quan Lo antes vir tomar assento nes le congresso , 
e ter parte nos seus trabalhos, ou communicar, no 
caso de ~e achar impossibilitado de comparecer, os 
motivos que o impedem de vir exercer as fun cções 
de deputado á mesma &ssembléa pela provincia do 
Rio-Grande do Norte. 

Deus guarde a V. S. Paço da assembléa, em 23 
de Outubro de 1823.-Jlfiguel Calmon du Pin e 
Almeida. 

f 
§essão em 24 de Outub~·o <le i §'23 

Gondim, Barão de Santo-Amaro, Pinheiro de 
Oliveira, Ribeiro de Rezende, Andrada e Silva, 
Rocha,_, Saraiva e Bibeiro de Andrada; e sem ella 
o Sr. l'Wgueira da Gama. 

O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e 
leu-se a acta da antecedente. 

O Sn. NocuEmA 01 GA~!A entrou enLf10 na sala 
e tomou assento. 

O SR. MO:'l'..tESU~IA :-Sr. presidente : Tenho que 
fullar sobre a acta; quizcra saber o que a assembl6a 
tem deliberado sobre as partici pações C{llC deyem 
dar os Srs. de_putados quai~~o não ~.Pa.r~cem ; 
ffão sei na verdade como isto se pnit1ca. VCJO que 
os Srs. deputados, ue são sec[·ctarios d'estado, 
fallão sem fazerem participações para serem pre
sentes á as embléa na fúrma do regi mr.nto, e que 
apezar ,de não cumprirem com o que ell e determina, 
não se n ontão as suas faltas. P rgunto portanto 
sêõS rs. Sêcretarios d'estado ~ isentos desta 
obrigação a que todos os mais ckputados estão 
sujeitos, on se quando faltão deve declarar-se na 
acla com cansa ou sem ella, segundo tiverem feito 
ou não a devida participação. Quero isto explicado 
para saber se estes senhores pódem faltar quando 
quizerem, apezar de ler na acta de 18 de Julho que 
elles fica vão deputados, e como os outros, sem 
di!Terença alguma, obrigados a comparece:'. 

O Sn. FEn:'lANDES l'1N11Emo :-Logo que se appro
varâo as nomeacões dos Srs. Carneiro de Campos 
e Nognei ra da Gânrn, para secreta rios d' slado, aqui 
se- põmlc"rou que forçosamente ha1•iâo do faltar á 
assembléa muitas --vezE, para o bom desempenho 

as o r igações daqu elles cargos ; e por isso como 
a causa de faltar é conhecida, sem pre tem sido a 
pratica até agora seguida, o numc!a-los, quando 
faltão, r ntre os ctue foltâo com cau.a . 

O Srr . Mo;-;rnsm1.1 :-Eu fall o co ntra a nela da 
~essão de hontem; e quero saber se nella se faltou 
ao regim ento; nada me importa com a praliea 
pmticular dos Srs. secretarias. A acta de 18 de 
Julho não dispensa -os senhores que silo hoje 
secretarias a·e~tado de frequencia continua na 
assembléa; creio que as resoluções que constão 
das actas são leis, e que o não são quaesquer outras 
tomadas em particular; porlanto se não se cumpria 
a lei, requeiro cn a sua observanciu. 

Concluído o debate, propoz o Sr. presidente: 
1. 0 A ílssembléa approva a :icla, redigida como 

cn.í segundo a pratica até aq lii observada ?-Foi 
approvada. 

2. 0 Deve a mesma pratica observar-se no 
futuro? 

O Sn. VERGUEl!lO : - Julgo que seria melhor 
V. Ex. propor se deve observar-se á risca o regi
mento, ou alterar-se a respeito dos Srs. deputados 
mini stro s d' estado. -

PRESJDE:'lCIA DO SR . MACIEL DA COSTA 

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da 
manhã, tomou a cadeira de presidente o Sr. i\l aciel 
da Costa, na ansencia dos Srs . Ribeiro de Andrada, 
e Perei ra da Cunha; e completou-se a mesa com o 
Sr. secratario França, primeiro supplcnle 

O Sn. SEcnETA!llO CAut011 fez a chamada, e 
acharão-se presentes 72 Srs. deputados, follando 
com causa os Srs. Pereira da Cunha, Aranjo 

O S . CA1tsEmo DE CAMPOS: - Sr. presidente : 
E' para a õíirar-que se procurem sempre todos os 
meios de desacreditar os membros do governo, 
éiu n'égando subtilezas que só servem de alterai· a 

Jlélrmonia que. deve snbsistir entre elle e esta as
sembléa. E' verdade que os ministros d'es lado não 
forão dispensados de assistir ás sessões; mas como 
entende o nobre preopinantc esta obrigação de 
frequencia? Será por ventura comparecer cons
tant emente a todas as sessões? Não certamente; 
porque a assembléa bem sabia queos del'eres de taes 
cargos mui las vezes os imped~riâo de assistir a e lias; 

/ 
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e que o satisfaze-lus é tanto um serviço feito á nação, 
como o cumprir com as funcções de dep uLado. 
Hontem eu faltei á asse mbléa; mas não sabe o 
nobre preopinante que fui a despacho, e que até 
era necessnrio que fosse por negocio da assembléa, 
isto é, para levar as cartas de lei que Sua Magcstade 
a~signou e que eu re rn etti já para es ta assembléa? 
Corno pois neste caso, e outros semelhantes, se ha de 
dizer que o ministro d'osLado faltou sem ca usa , só 
porque se disse na acta de 18 de Julho qu e não 
1icavilo dispensados de comparecer? 

Es!a_ obrigação de vir, só se p de entender em 
termos nabeis, !! com esta modificação se decidia 
naque le ilia, se puzerão oulra co usa na acta, eu 
irfr tenho-culpa disso, lembro-me que a assem bléa 
conveio em que haviamas faltar algumas vezes em 
razão dos nos os cargos, e nesta intelli gencia se 
deliberou. 

O Srt. Ai'iDRAD.\ M,1CHADO : - O Sr. l\fotesuma 
fa lia coa'! toda a razão, a assembléa nada tem para 
este fim com o poder executivo, os seus membros 
como deputados de'Veni-comparecer, e observar o 
r egimen[o qua nd o faltarem , e nisto"e\le é bem claro. 
Todo o Sr. deputado que não der parte quando 
faltar, a sua falta é posta na acta se1n causa. Os 
' rs . mini stros d'(!stado não tem privilegias, quando 
fa tarem hão de dar parte, corno os outros de que 
es tão impedidos, e se a sua palavra basta então 
tambe111 os outros devem fazer o mesmo, a ob ri
gação ha de ser igual para todos. 

não ha resolução da assembléa que os e~cuse disso . 
Admi ttida a supposição de que sempre que faltão é 
por causa do seu emprego, podem utilisar-se disso 
para faltarem sem motivo todas as vezes que lhes 
parecer, e nes te caso se basta para elles essa par
ticipação que se diz feita aos Srs . secretarias , eu 
Lambem quero dizer a alguns dos Srs . secretarios.
/ique certo que quando eu fallctr é porque tenho justa 
cuasa . Porém o regimento diz que deve dar parte, e 
ha de cumprir-se , sem que possão servir essas 
partici pações particulares. 

Eu não duvido que o Sr . deputado quefaHa agora 
não fa!Lasse d'antes, mas nada disto vem para o 
caso, trata-se do regimento, e este não lhes dá pri
vi legio para não darem parte. Se acaso a assembléa 
quer que sempre que os ministros de estado fal 
tarem se entenda com causa, declare que não são 
obrigados a dar parte, mas se quer que o regimento 
se observe hão de da-la segundo elle osdena. 

O SR . PRESIDE NTE propoz novamente ( ficando sem 
effeito a sua 2• pergunta ) se a assembléa queria 
que o art. 182 do r egimento se observasse exacti s
simamente para todos os Srs. deputados sem dif- J 
ferença dos que erão ministros de estado.- Ven
ceu-se que sim . 

o----sn. SECl\ETARIO CALMO~ l eu os seguintes offi
cios do ministro de estado dos negocios do lmperio: 

« lllm . e Exm. Sr. - Tendo representad o o ouvi
dor da comarca do Rio de Jan ei ro que para in
formar ci rcumstanciadamente sobre a queixa, que 

O Sn. C.11\:-;Erno DE CAMPOS: - Os minislros de frei Manoel Pinto de Azevedo, capellão e cura 
estado já disserão ao Sr. secretario que todas as da aldêa de S. Luiz Beltrão, termo da villa de Re- C'l _j . 
vezes que falLDss em sem dar parte fallav1to em razão 1 zende;-faz d Joaquim d' Arauj o e--smripa10, di - ~l-<J'-) 
dos deveres do seu emprego, mas qu e quando dei- rectõr dos índios da dita aldêa, como foi e er-
xassem de comparecer por outro motivo o parti- mi naao ao mesrno ouviclõrpor portaria do 1° do 
cipari ão na fó rma do regimento. E~quando es tive corrente, em virtude do officio de V. Ex. de 25 de 
de nojo dei parle á assrmbl~a, e sem pre que tenho Setembro proximo passado, se lhe faz indispensavel 
q u ~lquer incommodo que me impede de comparecer uma copia da mencionada representação : de ordem 
pratico o mesmo, advertindo que até tenho vindo de Sua Magestade o Imperador assi m o participo a 
doén te, como presentem .nte e tou, porque nun ca V. Ex. para que, fazendo-o presente na augusta as-
tivo costume de faltar onde os meus ca rgos me sembléa geral, constituinte e legislativa deste Im-
chamão, nesta mesma assembléa é consta nte que pcrio, queira e\la dar a este respeito as ordens pre-
antes ele ser ministro de estado não faltei uma só cisas para a remessa da mencio nada copia requ e-
vez. Disse o nobre preopinante que a assembléa rida. 
não se embaraça com isto, e eu creio que não é « Deus r-;uarde a V. Ex. - Palacio do Rio de Ja-
assim. neiro, em •!3 de Outubro de 1823.- José Joaquim 

Os dons poderes trnbalhão para o mesmo fim, e Carneiro de Campos.- Sr. João Severianno Maciel 
não é po sível que a um seja indifferente que o da Costa».- Foi remettido á secretaria para se sa
outro satisfaça bem aos seus deveres, servindo á tisfazer ao requerido. 
nação . As sessões do parlam ento de Inglaterra são « ll\m . e Exm. Sr.- Em virtude do officio de-
de tarde, pará que possão. comparecer nellas os V. Ex. de 7 do corrente mez, em que parLicipa ter . , f e.;,. 
mimstr~ de es tado, e os mais e~1pregad~s pt~bhc?s a assembléa geral, constituint.:i e legislativa do ( ~ j~ 
qtre es tao occupados de ~ian ha, se. aqui se prat1- Impe rio do Rrazil r esolvido que, por motivo da 
casse o mesmo estava e~itado este mconvem ente, occu pação militar de Montevidéo, que impede por 1 
mas sendo a hora dassessocs da assembléa a mesma 1 ora a eleiçílo do dep utado á mesma assembléa, se 
em que ~u so u obng~do a desempenhar outros se~·- pror:eda de igual maneira e fórma que se~rat1cou 
v1ços, hei de necessanamente fnllar ª ·uma das obr1- na Bahia, elegendo-se um deputado para a Cam-
gaç?es, e sendo esta causa_ conhecida, e~tendido panha, servindo interinamente de capital a villa de 
e.sta que. quando follo, .e nao declaro mot.1vo pai:- Canelones. e reservando-se a eleição de outro para 
t1.c~ lar e. porq~e o seEv1ço do e~tado me 1mposs1- a capital de i\Iontevidéo, logo que es teja livre da 1 
b.D,!ta. ~is aqui . a razao da pratica que me parece oppressão, em que se acha, por portaria da da ta 
nao ter inconveniente. deste expedida ao barão da Laguna, se determinou 

O SR. ANDl\ADA MACHADO : _ Nada impr rta para q~e nesta conform.idade .fi~esse proceder. imme-
1\ a ques tão que as fun cções dos .secretarios de es- d1at a m~ute. á referida el.01çao, s,egundo a forma es

tado concorrão para o mesmo fim que as nossas, tabelec1da · o qu~ de 01 dem de Sua Magestade o 
nem vem agora para o caso a harmonia dos poderes, l mperador part1c1po a V. Ex. para o lev~r ao co 
o que se pretendo sa\.w.r é se os mini stros de es - 1 nhec1mento da mesma augusta assemblea . 
tado devem ou não como deputados, quando faltão, « Deus guarde a V. Ex .- Palacio do Rio de J.a
participar que não podem comparecer, uma vez que neiro, em 23 de Outubro de 1823.- José Joaq1ti ni 
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Carneiro de Campos. - Sr. João Severianno Maciel uma assembléa de jurados nas materias crimes de
da Costa>>.- Fico u a assembléa inteirada. cidir do facto, do que dar a razão qLte o torna con-

« Tllm. e Exm. Sr.- De ordem de Sua Mages- trario á lei : por faltar esta segunda circumstancia 
tade 0 Imperador remetto a v. Ex., para serem em o processo de Wood(al,j!_ct:usado de ter escri pto 
presentes na augusta a5scmbléa geral, cun- a carta e hmiõ ao llei, elle foi absolvido, sem 
stiluinte e legislativa do {111perio do Hrazil, os in- embaraço de se r pronunciado pelos jurados cul
clusos officios de 10 de Setemb ro passado , e lo do pado de ter foi to imprimir, e ~ublicar aquella carta. 
corrente, em que os governos provisorios das pro- As mesmas fórmas e princ1pios se observão nas 
vincias do Rio-Grande do Norte e S. Paulo, em causas civeis, e tanto em nmas como em outras os 
cump rimento das ordens, quo lhes forão expedidas nossos jurados têm de encontrar uma legislação 
pela secretaria de estado dos negocios do Tmperio, confuza e capciosa, mas por ventura na Inglaterra 
por portaria de 11 de Julho do presente anuo, in- todos os cidadãos habilitados parn exercer as func
formão sobre 0 estado actual dos estabeleci mentos ções de jurados são versados no estudo da jurispru
e litterarios naquellas províncias. . dencia? Não sabemos nós que elles se entregão á 

« Deus guarde a V. Ex. -Palacio do Rio de Ja- direcção dosjuizes 5empre que se achão embaraça
neiro, em 23 de Outubro del823.- José Joaqwim dos sobre o ponto de direito pro fe rindo sentença 
Carneiro de Campos.-Sr. João Severianno Maciel debaixo de reserva? 
da Costa » .- Foi remettido á com missão de instrue- Não sabemos . lambem quo as leis civis daquella 
ção publica. nação envolvem mil ditnculdarles, subtilezas e f~c

ções? Todavia o processo por jurados é para os m-
0 mesmo Sr. secretario deu conta de uma me- 9lezes 0 palladium da liberdade individual; e não 

moria enviada pela camarada villa do Rio-Pardo, e toi preciso que elles chegassem ao alto ponto de 
encarregou-rn ao Sr . secretario Fernandes Pinheiro, gra ndeza e CÍ\' Ílisação, a que actualmente se tem 
o exame della, para expõr o seu conteúdo á assem- elevado, para se tornarem capazes de receber esta 
bléa, e dar-se-lhe o competente destino , admiravel instituicão. Certamente nem os antigos 

Passo u-se á ordem do dia, que era em l• lugar a Normandos que a' levarão á Inglaterra, nem os in
discussão do projecto de constituição, no art. 13 glezes no reinado de Henrique II., erão tão in
que ficára adiado com as respectivas emendas na struidos e illuminados, como se exige que sejão os 
sessão de 22 de Outubro. brazileiros para se lhes conceder effectivamente a 

O SR. AnAuJO LmA pedio licença para retirar a mais solida garantia da propriedade particular. De 
emenda que offerecêra na citada sessão.- Foi-lhe mais eu estou persuadido de que por se promulg~r 
concedida. um novo r.odigo, não se segue, que todos os ci-

o Sa. LOPES GAMA : - E' tal a bondade intrínseca dadãos elegíveis para jurados se empreguem em 
~ instituição d..Q§jurados, quepãfã-a tornar inap- estuda-lo, e se convertão em jurisconsultos . 
plicave e preciso desacreditar a nação, onde se Quem conhece o systema e fim principal desta 
pretende estabelece-la, ou recorre r a pretextos instituição, não póde deixar de convir que bastã'l as 
plausiveis para obstará sua admissão, é assim que luzes de simples bom senso para consti tuir o homem 
os fran cezes forão por Gahc taxados de ignorantes, digno de ser jurado em todas as materia s que fa.zem 
egoístas, e incapnes e esemponhar as funccões o objecto du distribuição da justiça. !losumm~o 
dos jurados. Os brazileiros ao menos não têm sido pois tudo quanto tenho dilo, voto pelu ~ stabelec1-
atacados pelos illustres membros desta assembléa mento dos jurados sem r estricção alg1inu. 
que se oppõe ao effectivo estabe lecimento do juizo O Sn. CARNEIRO DE CAMPOS: - Sr. presidente, 
por jurados nas materias civeis, mas seus direitos se queremos uma constttuição sabia, se devemos 
de propriedade continuão a ser inGertos e precarios, consequentemente organisar um govern o, em que 
por uma razão mal fundada, co m qLte se pretende sómente domine a lei justa, e em que se conserve 
sustentar tão perniciosa restricção. Consiste toda a a liberdade individ ual, solidamente garantida, e o 
força dos principaes argumentos prnduzidos para direito de propriedade, sempre inviolavel, não basta 
defender es ta restriccão em considerar-se necessario só dividir e separar os dous poderes legislat ivo e 
aos jurados o conhecimento do direito para pro- executivo, é demais disto indispensavel, que o 
nunciarem sobre o facto nas causas civeis, e dis- poder judicial seja constitu ído tão livre de toda a 
pensados deste conhecimento quando têm de tratar dependencia e influencia de qualquer autoridade, 
das materias crimes, por isso, supposto que o nosso que elle não possa receber outro impulso, que não 
codigo penal seja um monumento da barbaridade, provenha da lei. 
e rigor com que se prodigalisão supplicios, e pri- Uma independencia desta natureza, a unica capaz 
sões, não se encontra difficuldade em estabelecer de infundir no coração do povo o sentimento in
desd~ já 9s jurados nestas ma terias, defer indo para alJalavel da segurança dos seus direitos, j1í mais se 
depois da promulgação de um novo codigo a sua verificará no poder judicial seru a saudavel inter 
admissão na administração da justiça cível. venção dos jurados, porque só estes se podem re-

Os il\ustres deputados que assim opinão estão ma- pular juízes verdadeiramente independentes. E' 
nifestamante enganados, nas causas crimes os jura- portanto um axioma capital, uma verdade da pri
dos tambem devem não só estabelecer a existenciado meira ordem em direito publico, que sem jLtrados 
fa cto, mas além disto desenvolver o ponto de direito não póde haver governo livre. (Apoiado) . Tambem 
que lhe é conne:rn ; e quando elles duvidão da lei náo é menos evidente qu e elles devem ter lugar em 
( como frequentemente acontece em focrlaterra todos os juízos indistinctamente, civeis ou crimes . 
apezar de lhes Ler sido indicado por nm jui~ de di- (Apoiado ). Se elles fossem restrictos a uma só es
reito o q110 constitue precisamente o estado da pecie de processos, então não seria perfeita a ga
questão) pro_nuncião e~tão sobre o facto tão só- rantia dos nossos direitos, e a constituição deve 
mente, e ':1sao da seil"umt~ clau.sul~-:- ~t super cobrir .com ip-ual protecção, pondo a salvo de qual
totâ .maleria petunt discretionem 1usticiariorum.- quer v1olenc1a, não só a nossa pessoa, mas lambem 
D 1 ["l l :lJ v.} ·11 J n'io é m Jno> da attr ibuição deª nossa fortuna. (Apoia.do.) 
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A constituição, que estamos discutindo, não nos 
recusa esta garantia em toda a sua plenitude ; 
quando no art. 13 a limita ãs causas crimes só
mente, ahi mesm·o declara mui positivamente que 
esta restricção não fórma artigo constitucional. 
(leu,) Isto é como se dissesse, que esta disposicão 
não é perpetua, mas sim temporaria, e acomrno
dada ás nossas circumstancias presentes; que deve 
ser abolida logo que, removidos os actuaes emba
ra9os, o Brazil tenha chegado ao estado de poder 
uttlmente empregar em todos os processos este 
grande baluarte da liberdade dos povos. 

Pelo que, Sr. presidente, duas são as questões 
que offerece este art. 13, que estamos discutindo : 
l.• Se as nossas actuaes circumstancias permit~em 
CI.l!.'(iiõ5s~m?s já e_mprogar os jurados ~ todas as 
causas, c1ve1s e crimes? 2.• Se não QQdendo ter lu-

1 
gar em todas estas cºausas, emquafdellas poderáõ 
s~r jã admittidos sem grande inconveniente? 

Propondo-me a proferir o meu voto sobre estes 
dous assumptos, entendo: 1.0 Que, fallando rigo
rosamente, por ora não _podemos ter jurados, nem 
nos processos civeis, nem nos crimes. 2. 0 Que a ad-

1 m1ttirem-se jã P.m alguns destes, serião os juízos 
por elles exercidos nas causas crimes summamente 
perigosos á vida, honra e liberdade dos cidadãos, 
emquanto não tivermos um melhor codigo penal. 
3.• Que nas causas civeis elles não offerecem tão 
grandes iõconvenientes. 

1. • Posl.o que em these devamos ter jurados em 
todas as causas ; todavia antes de os admittir reléva 
remover os embaraços, que os fação ou inuteis ou 
mesmo damnosos. Eu não considero que exista o 
embaraço da falta, que tenho ouvido lamentar, de 
pessoas habeis para exercerem as funcções de ju
rado, porque o Brazil não está certamente menos 
adi~ntado em luzes o civilisação, do que se acha vão 
mU1tos povos na época em que abraçárão esta util 
instituição, que é da mais alta antiguidade; e não 
seria pequena incoheroncia esperar ter grande nu
mero de pessoas instruídas, para formarem o corpo 
legislativo, e tantos conselhos dos governos das 
províncias, sendo precisos para legislar ou aconse
lhar sobre a administração profundos conhecimen
tos, e receiar ao mesmo tempo não achar com 
sufficiencia homens babeis para verificarem um 
facto, para o que apenas basta possuir bom senso . 

Não é portanto a falta de gente para jurados, que 
me induz a . acreditar que esta instituição por ora 
não tem lugar; o meu argumento é diverso, eu o 
deduzo do fim, a que nos devemos propor na sua 
admissão; este consiste na firme e inabalavel segu
rança da que jámais serão os nossos direitos viola
dos pelo poder judicial. 

Para ser completa esta segurança, não basta qlte 
os juizes sejão independentes, imparciaes e incapa
zes de prevaricarem, pois o jtüzo não consta só da 
verifir:ação do facto, que é quanto cabe na alçada 
dos jurados, tem de mais a applicacão da lei, e con
vém que esta seja justa e clara, ~arn que se con
servem sempre seguros os nossos direitos. Portanto, 
!aliando rigorosamente, emquanto não tivermos bons 
codigos, não podemos realmente colher os sauda
veis fructos dos jurados; porque pouco importa 
que os juízes me affiancem a in,·iolabilidade dos 
meus direitos, Sil leis injustas ou obscuras, sugeitas 
a interpretações caprichosas, m'os podem violar. 
Tanto mata o mão medico, como a má medicina. 

2. 0 Os damnos que pódom resultar dos juízos 
por jurados, quando as leis são más, se tornão 

mais aggravantes nos processos crimes, porque a 
lei aqui póde offender mais directamente a pessoa 
do cidadão, na sua existencia natul'al ou ·civil. A 
mais leve reflexão sobre a formalidade estricta, com 
que se deve praticar o juízo por jurados, para não . 
dar lugar á arbitrariedade, e sobre a barbaridade 
das penas do liv. 5° das ordenações, que ainda hoje 
nos regem, nos convencerá da lamentavel sorte, a 
que flcão expostos os nossos concidadãos, se admit
tirmos jã os jurados nas causas crimes com um 
codigo penal tão sanguinario, que para os mais le
ves delictos não achou outra pena, que a de morte 
ou degredo. 

E' formalidade essencial do juízo dos jurados, 
que estes se limitem á verificação o qualificação dos 
factos, taes como se apresentão ás suas consciencias 
e que depois de publicada a sua decisão, o magis
trado, ou juiz de direito, nada mais faça do que 
applicar-lhe mui strictamente a lei, que lhe cor
responder. 

Nestes termos, se algum infeliz, sendo accusado, 
por exemplo, de furto 011 de falsidade de qualquer 
mercadoria, ou do uso de medidas falsas, chegando 
o damno apenas ao valo!' de marco de prata, fôr 
declarado pelos jurados réo de qualquer destes de
lictos, o juiz de direito, abrindo o codigo penal, 
não póde deixar de o condemnar á morte. A vista 
destes e do outros muitos exemplos, que é escusado 
referir, se poderá qualquer convencer de quantas 
victimas não serão sacrificadas, se puzermos já em 
pratica os jurados nos juízos crimes com um co
digo tão barbaro. 

Não se diga, que nos casos de serem as penas 
excessivamente desproporciona.das, os jurados, ou 
os magistrados, pódem prover a uma melhor sorte 
do réo; aquelles, não o declarando culpado, ou di
minuindo-lhe a imputação da culpa ; e estes, mo
dl'rando a pena ; porque, se isto podesse ter lugar, 
se tiraria a melhor e a mais preciosa qualidade 
desta fórma de juízo, que consiste na perfeita 
exacção das suas decisões, se promoveria desta 
maneira a corrupção dos jurados e se estabeleceria 
a arbitrariedade da pal'te do juiz de direito, e fica
ríamos sujeitos aos seus caprichos, o que mui prin
cipalmente se procura evitar por esta bella in
stituicão . 

Nem lambem se recorra, para corrigir o defeito 
do codigo, ao direito que possuo o soberano nas 
monarchias, de perdoar ou commutar as penas em 
outras mais suaves. Pol'que este precioso correctivo 
da aspereza demasiada da lei e da necessaria exac
ção do poder judicial, sendo aliás mui vantajoso, 
quando é applicado com parcimonia, e muita cir
~umspecção, se tornaFia damnoso pelo continuado 
uso que delle necessariamente haveria com seme
lhante codigo, fazendo vã a decisão do juízo, e pro-
movendo a repeticão dos crimes. ,1 

Portanto, Sr. presidente, nas nossas actuaes 
circumstancias, nada de jurados nas causas crimes. 
Se ha grande empenho em os admittir já nestas 
causas, adop~emos tambem já algum codigo crimi
nal estrnngeiro, que nos reja provisoriamente, 
emquanto não organisarmos o nosso ; nomêe-se 
uma commissão, que examine, e apresente á nossa 
sancção um que seja conforme ás regras de justiça, 
e melhor assegure os nossos direitos. 

Esta providencia é da mais urgente necessidade. 
As nossas circumstancias nesta parte não pódem 
ser peores. . 

Temos leis penaes tão crueis e abominaveis, que 
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seria preciso que fossemos tào barbaros como ellas, cure ler sempre tes temunhos claros, que verifiquem 
para reclamarmos a sua execuçào . Nào é poss ivel e authentiquem em todo o tempo os direitos que 
executa-las, so!fremos portanto a arbitrariedade possue, e as obrigações a que outros se ligào para 
dos jnizes, damos-lhes um poder legislátivo, e pro- com elle. 
movemos os crimes, porque lhes falta o con trapeso Se o factos sf10 compli cados, se são intimamente 
legal, que deve destl'llir o desejo, e intere8so de connoxos com o direito, incumb e ao magistrado, ou 
os commeller; porque o da lei não se executa, juiz Ll e direito, in struir bem os jurados . Magistrado 
e as penas que imporáõ os juizes , nào sabe o ue- vem de magister, que quer dizer aquelle que ensina. 
linquente quaes ellas sorào, e então a paixão acon- Com pete pois ao juiz de direito separar e rc
sel hará sempre o erime. duzir á simplicidade os fa ctos que forem compli-

Talvez seria mui proprio para supprit' esta falta o cados, instrnir os jurados sob re as qualidades pre
codigo penal francez, abolindo-se as penas de co n- cisa8, para serem legaes os instrumentos ou tes te
fisco, e foze ndo - se outras alterações, que não póuem munhas, que se dão em prova, mo trar em que 
ser muitas, para o pàr mais conform e á boa razão , rnruadei ramentc consiste a questão , e o que se 
e a um go verno livre; mas qualquer qu e seja a reso- devo provar: s~ndo isto dirigi do com clareza, não 
lução des ta augusta assem biéa , nenhum a certamente enco ntro diUlculdade alguma nos jurados nas ca u
promoverá mais a nossa desgraça, que a admissão 1 sas civeis. 
dos jurados nas causas crimes com o livro 5° das Pelo qu e resumindo o meu parecer, di90 que, 
ordenações . fallandu rigorosamente, não devemos Le r Jurados 

3 .0 Tão gra ndes inconvenientes se não verificão emquanto não tivermos bons codi gos de leis; qu e co m 
nos juizos das ca usas civeis . As leis que devem o codigo qu e Lemos, seria uma desgraça tê-los já 
decidir as questões civeis, se não possuem o cunho nas cau8as crimes : e que erão mais tolera veis nas 
da perfeição, lambem não merecem o carac ter de causas civei s. Nestes termos mando á mesa esta 
barbaras, nem são tão contra ri as, como as crirni - emenda ao art. 13: 
naes, aos principios fundamentaes da jusliça e cc p r guanto haverá sómente jurados em ma- \ 
equidade_ n a~ura l ; e tanto basta para da Seia exacta erias civeis, prOC(:'dendo- e já a uma lei regu arnen- / 
apphcaçao nao resultarem tant~s damn?~ e offensas, tar solrre a ordem do processo ; em materias crimes 
quantos forçosamen ~e se expenmentarao,_ se puzer- sómente terão lu ga r, quando tivermos um codigo 
mos em pratica os J l~rados nas ca usas _cnmes, com 1 cnmrnal, qu e - nao "eja barbaro. - Carneiro de 
a ~stncta observ ancia das nossas leis pcnacs. A j Canipos. » _ Não foi upoiada . 
umca d1fficuldade, qu e se tem apresentado, de po- -- . . 
derem os jurados ajuizar e decidir bem dos factos _O Sn . ALENCAR : - Sr. p1:esidente: nrn~a me 
civeis, por serem mnis complicados e mais con- nao_ achava_ melhor_ da molestia, que me obngou a 
nexos com o direito, do que os crimes, bem analy- pe~1 r 30 dias de_ hcença a ~st_a soberann asse1~
sada é illusoria. blea, quando a mfausta noticia de um acontec1-

A 'declaração e qualificação de um facto, d'onde me~t.o a mim muito desag radavel, ca usando no meu 
ha de resultar o direito, não depende de con heci- cs pll'llo u~ daquell e~ choqu es, de que nenh_um ho
mento juridicos, é um objecto proprio da boa mem es tá livre nos diversos lances de_ sua vida pa_r: 
critica; est a se adquire com uma boa logica; pois t1cular, a tem ~ ugme~ t ado: .e por iss? desde JU 
só esta arte dirige o nosso entendim ento para bm1 declaro que contrnuare1 a _se rvir-m ~ da licença co!l
raciocinarmos e che<>armos ao conheci men to da ced ida para o fim de CUlda r da mmha sa nde, nao 
verdade . Se p~is basl~ pensar bem, ter um bom ob?tante ter aqui apparecido no dia quarta-feira e 
senso, para se atinar exactamente com o criterio da hoJ e. 
verdade. Que duvida póde occorrer de haver ho- Pareceu-me, que quando se tratava da impor
mens, que sem conhecimentos de direitos. possão lantissima questão dos jurados, 'l ll niio devêra es
qualificar hem um facto, e talvez com melhor crite- tãr aus!:.nte, sal vo se uma impossibilidade absoluta 
rio, do que um jurisconsulto, a quem nem sempre em todo o rigor da palavra me privasse de vir 
acompanha a melhor logica e boa critica? misturar minhas fracas vozes com os onergicos e 

Eu não descubro nes ta parte difficuldade alguma, Ploquenles discursos dos illustres campeões que 
e es tou persuadido que toda ella nasce da confusão têm advogado a causa da liberdade brazileira; sus
que se faz inadvertidamente, do que é verdadeira- tentando essa santissirua instituição dos jurados 
mente facto com o direito . Separemos bem uma primeiro garante da segurança individual do cida~ 
cousa da outra, pois são bem diversas, e para logo dão, e sem a qual debalde trahalhar iamos por ser 
desapparecerá a difficuldade. Um facto é sempre livres: é verdade, que eu não dou importancia 
um fa~to, ou .seja c~vel ou crime; e para o veri- alguma ás minhas razões, porém o meu voto póde 
ficai' nao precisa ser Jurisconsulto. ser de grande consideração , se succeder que nume-

Se os ill r.slres redacLores da constituicào enten- rns iguaes de deputados votem em sentido contra
derão que os jurados podem com justeza exa minar e no : então o meu voto será mais valioso a favor 
qualificar um facto crime, cujas provas são quasi d~ causa que eu defendo do que os eloquentes 
sempre artillciaes, difficeis e tenebrosas, pois o de- d 1scursos de 40 ou 50 oradores. 
linquente procura sempre cubri-l as com as mais Eis o mai or motivo porque eu pensei que não 
espessas nuvens, e se esforça por apagar todo o podia dispensar-me de apparecor neste au~usto 
rasto, ou signal que possa dirigir os juizes, muito recinto nos dias em que supponho que se decido a 
mais habeis os deveri ão em verdade reputar, para ques tão de que folio; e como aqui me acho não 
qualificarem bem a existencia de um contracto, ou quero deixar de motivar ao menos o meu voto; as 
de qualquer direito que alguem reclaml'._, onde, ~e minhas razões são fracas, mas por entre ellas póde 
nem sempre apparecem pro~as claras, sao todavia j appa recer alguma idéa que se possa aproveitar. En
menos obs~uras , e men?s eqmvo~as, porque por via trando na questão eu digo que voto para que se 
de regra nao se pro~u_rao encobrir, nem os ~omen s j admittão desde já os jurados tanto no crime como 
são geralmente tao 1d1ot~s , que cada um nao pro- , no civel 

' 
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Depois que se reconheceu no art. 7° que é um 

direito individual do cidadão brazileiro o ser jul
gado por jurados, parece fóra da ordem o fallar-se 
em geral pró ou contra esta instituição; mas como 
alguns senhores têm em geral mostrado os incon
venientes dos jurados, permitta-se-me tambem fal
Jar alguma cousa em geral, e depois descerei ao 
verdadeiro ponto da questão, isto é, se devemos 
desde já ttlr jurados só no crime, ou se lambem no 
civel. 

A instituição dos jurados é, conforme ás leis na
turaes e á essencia da sociedade; e além disto, é. 
adaptada ao systema de governó constitucional que 
temos abraçado. 

Eu digo que é conforme ás leis naturaes, porque 
sahindo o homem do estado da natureza e entrando 
na sociedade, e pelo conseguinte privando-se do 
direito natural de se fazer justiça por suas proprias 
mãos, nada lhe é mais natural do que consentir que 
lhe administrem essa justiça homens de sua esco
lha, de sua confiança, e que de perto o conheção, 
para bem poderem julgar da moralidade das suas 
acções. 

Digo que é conforme á essencia da sociedade, 
porque sendo esta instituída para se conservarem 
as leis naturaes, toda a instituição que mais con
co rrer, como esta, para preservar essas leis natu
raes, é mais conforme ao fim e essencia da mesma 
sociedade. 

Digo, finalmente, que é adaptada ao systema de 
governo constitucional abraçado, porque sendo a 
primeira maxima neste dividir quanto possivel fõr, 
não só os poderes políticos, mas tambem divide as 
attribuições dos indivíduos á cuja direcção estão in
cumbidos esses poderes, é muito coherente com essa 
ma_xima a instituição dos jurado~, porque as attri 
buições dos magistrados repartmdo com outros a 
de julgar do facto. 

Com efi"eito, senhores, nós vemos que não só a 
soberania da nação está dividida nos trns poderes 
soberanos, legislativo , executivo e judiciario, mas 
que cada um destes poderes já assim divididos, não 
está a cargo de um só individuo, ainda mesmo que 
este seja um individuo moral e conectivo. 

Nós vemos o poder legisla tivo entregue aos re
presentantes da nação (folio nas legisl_'.lturas ordi.
narias e não nesta que 6 uma convençao extraordi
naria), mas sempre tendo o executivo. alguma .i~
gerencia nelle; vemos o poder executivo, qpe Jª. é 
indivisível, não entregue lambem a um só mdiv1-
duo porque sabemos que no monarcha se presume 
sero'pre um poder, e nos ministros outro, e ainda 
neste ha divisão, pois não se entrega a um só todo 
o executivo, e sim á muitos, cada um por sua com
petente repartiçã?; é isto não só p~ra o bom exp~
diente dos negoc10s, como para evitar que o movi
mento de toda a machina dos negocios esteja pen
dente de uma só mão. 

Ora, pela ~e~m~ id~n~i~ade d_e systema de~e.mos 
no poder jud1c1ano diYldir aqwllo que é dms1v~l, 
e como as attribuições de julgar do facto e do di
reito são duas entidades mui div ersas e distinctas, 
devemos separai-as e entregai-as a diversos indivi
duos, para sermos coheren.tes em to~o o S)'.S~ema . . 

A razão mostra que os Jurados sao o Jmzo p~1-
mitivo e o mais natura! para os povos que entrão 
em JlOCiedade, e a historia das nações-o comprova. 

Esses barbaros do norte, que inun darão toda · a 
Europa, não obstante a barbaridade de seus cos
tumes, já trazião lá dos seus gelados bosques o cos-

tume de serem julgados por jurados, apezar de lhes 
faltar a civilisação necessaria para os aperfeiçoar, 
como têm feito as nações civilisadas; e o caso é que 
esses mesmos povos que formárão muitas nações 
da Europa, conse.rvárão por muito tempo os seus 
jurados; os godos, os germanos, os normandos, 
lombardos, visigodos, etc., todos tiverão jurados 
até a introducção do direito de Justinianno e das 
decretaes; e o mais notavel é que estas nacões forão 
livres emquanto usárão dos seus juízos por jura
dos; e os pessimos effeitos do systema feudal re
cebido geralmente além dos Pyreneus estiverão 
como suspensos emquanto os povos gosárão desta 
santíssima instituicão. 

Roma teve j_yrados para julgarem do facto, nas 
caUSãs em que "Seus pretores julgavão do direito, 
e os conservou emquanto foi livre ; seus impera
dores, poróm, começando de Tiberio, acabárão os 
jurados e .t~mbem extinguirão a liberdade de 
Roma. 

E' verdade, pois, senhores, que o juízo por jura
dos é o mais natural aos povos, e que estes logo 
que chegão ao estado de civilisação, o que fazem é 
melhorai-o e aperfeiçoai-o e não destruil-o. Mas,. 
dizem alguns, os jurados têm muitos inconve
nientes; concedo; têm inconvenientes assim como 
os têm todas as instituições humanas; porém, os 
bens que delles resultão pezão mais do que esses 
inconvenientes : a mesma instituicão da sociedade 
parece ter inconvenientes, por issô que o homem 
fica privado de certas liberdades naturaes, e com
tudo sujeila-se á ella para colher outros bens mais 
reaes e mais preciosos do que aquelles direitos in
significantes de que se priva. 

Pagar tributos pecuniarios ao estado, prestar 
serviços pessoaes, obedecer a outros homens e mil 
outros incommodos a que está sujeito, não são 
malas, não são inconvenientes? E comtudo o ho
mem assim o quer, porque lucra na sua segurauca 
pessoal e da sua propriedade, e no goso de todos Ôs 
outros direitos que lhe são mais preciosos. 

No principio mesmo das regenerações políticas 
não ha tantos inconvenientes, tantos embaraços, 
tantos custos ? E comtudo não achamos melhor 
soffrer tudo isso, do que viver debaixo do despo
tismo, na escravidão e na miseria ? 

Agora mesmo não estamos soffrendo tantos in
convenientes e abusos pela liberdade da imprensa, 
e comtudo quereremos que não haja essa liberdade ? 
Não ; porque pômos em uma balança os males do 
abuso e os males da prohibição, e vemos que estes 
pezão mais e são mais insupportaveis que aquelles; 
e como na escolha dos males o menor é um bem 
relativo, quer emos os abusos da imprensa e não a 
sµa prohibição. 

O mesmo succede em tudo; e portanto ainda ten
do os jurados inconvenientes, como eu não nego~ 
comparados es tes com a má administraç'ão da jus
tiça que até agora temos tido, sempre serão um 
bem relativo, e por isso os devemos admittir. Mas 
já me parece ouvir dizer -ninguem nega que se 
admittão, porém não no cível.- Eis-nos aqui che
gados ao verdadeiro ponto da questão; e eu digo 
que não ha differença para que se admittão no cri
me e não no cível, antes pelo contrario, se alguma 
ha, é a favor do civel; mas eu procurarei mostrar 
que tanto em umas como em outras causas se de
vem já admittir. 

Em verdade, Sr. presidente, jámais posso alcan
çar a razão da differença por que devemos admittir 

36 



142 SESSÃO EM 24 DE OUTUBRO 1.JE 1823 

jurados no crime e não no cível: por qualquer lado 
que eu encare a materia vejo que tudo quanto os 
jurados têm a fazer, é conhecer de um facto, e este 
tanto se dá no crime como no civel. Mas, (dizem al
guns senhores) os factos no civel são mais contro
versos, ha casos muito ligados coni o direito e seria 
necessarío que os jurados conhecessem a legisla
cão, etc. Eu respondo que, por mais que tenha 
átormentado a minha cabeça, não posso achar um 
caso, em que· não se possa conhecer o facto dis
tincto do direito; este pertence ao magistrado co
nhecer, aquelle ao jurado. Se é muito controverso, 
é da obrigação do magistrado director do jury, re
duzil-o a proposições claras e destacadas para os ju
rados responderem. 

Trouxe-se hontem aqui o caso da prescripção 
como impossível dos jurados decidirem; e com esse 
mesmo quero eu mostrar o contrario. Com effeito, 
se o magistrado perguntar só aos jurados: existe 
prescripção? Os jurados não saberão Tesponder; 
porém o magistrado deverá reduzir o negocio a 
proposições destacadas; v. g., deverá perguntar 
por cada um dos requisitos da prescripção: quantos 
annos se tem passado ; se possL1e de boa fé; se o 
titulo é legitimo; e ainda neste ultimo interroga
torio deveria fazer uma subdivisão, isto é, se o titulo 
está feito por .tabellião e se tinha as testemunhas 
competentes ; e assim por diante sobre todos os 
mais requisitos que formão a legLtimidade de um. 
titulo; e então da combinação de Lodos estes factos 
com a lei, tiraria o magistrado a conclusão que 
seria a sentença. Além disto o conselho dos jura
dos dá sentenças ou declarações geraes e especiaes, 
e estas têm lugar nos casos controversos e diffi
ceis, e reduzem-se ou a pedirem explicações ao ma
gistrado, ou a entregarem inteiramente o negocio 
á sua decisão . 

Accresce que o facto criminal quasi sempre é 
praticado ás escondidas e pelo conseguinte mais 
custoso de conhecer-se, do que o facto que é prati
cado publicamente e sempre constante de docu
mentos, e por isso de mais facil conhecimento. 

Por todas es tas razões creio ser tão possível ad
mittir-se em umas como em outras causas . 
. Todas as nações que têm tido jurados os tiverão 

no crime e no ci vel; e só os francezes na sua consti
tuição d_e 1789, é que tiverão a celebre lembrança 
de os admittir só no crime, por isso mesmo jámais 
tem sido possivel aos francezes serem felizes com 
os seus jurados. 

Supponhamos ainda por um imtante, que a igno
rancia dos jurados produzia injustiças; não serão 
melhores essas mesmas injustiças do que a cha
mada justiça que ora se pratica ? 

De que serve alcançar-se justiça em uma causa 
depois de uma demanda de 20 e 30 annos, como é 
agora vul!í,ar ? Eu mesmo tenho a experiencia em 
minha casa; de que serve a justiça que me têm 
feito os magistrados, em uma demanda que tem 
minha casa, comecada no dia do nascimento de um 
mano meu mais vêlho do que eu 5 ann0s ? 

De· que me servem algumas sentenças que tenho 
tido a meu favor? Se naquelle dia em que princi
piou essa demanda, motivada por 5 vaccas, houves
sem jurados e estes decidissem, ainda com injustiça 
completa, que a minha casa devia pagar aquellas 
vaccas, quantos incommodos, quantos prejuízos e 
quantos atrazos não teria poupado á minha casa ! 
A injustiça lhe teria sido mais propicia do que a 

justiça da chicana e da rabuli.ce do foro e magis
trados. 

Isto, senhores, que com a minha casa succede, 
succede com todas , melhor seria sofTrer a injus
tiça_, ~omtanto que por meio dos jurados a causa se 
decidisse mais depressa, do que obter a justiça dos 
m?gistrados, depoi s de immensas fadigas, prejuizos 
e rncommodos. 

A sociedade ganha o tempo precioso que os indi
víduos perdem em semelhantes pleitos, podendo 
empregai-o em cousas uteis; e o mesmo individuo 
que solrresse injustiça ao menos lhe ficaria o tempo 
!i~re, para em outras occupações recuperar o pre
JUIZO. Só, portanto, perderá esse montão de indi
víduos que vivem da chicana e da rabulice. Sendo 
muito necessario acabar com isto, para estes meus 
senhores irem ganhar o pão de outro modo, e com 
o suor do seu rosto, como fazem os mais cidadão 
na sociedade. 

Em verdade, senhores, são tão certas estas ver
dades, que dellas se deriva o rifão que, mais vale 
uma ruim accommodação do que uma boa demanda . 
Todos querem antes perder o seu direito do que 
emprehender um pleito; ainda ha poucos dias me 
disse um cidadão, aliás de muita probidade e honra 
que tinha_ em mão alheia 300,000 cruzados e qu~ 
só para nao emprehender uma demanda os ia quasi 
perdendo, e só tinha tratado de preparar os docl'1-
mentos p~rn seus herdeiros, se _quizessem os arre
cadar. Eis o estado a que esta reduzida a nossa 
justiça. . 
' Accresce a isto q11e estabelecidos os jurados tão 
sómente no crime, illude-se este direito individual 
do ci?~dão já recon?ecido no art. 7°; nem se diga 
que e isto uma modillc~ção, é uma restricção, e na 
parte em que este direito têm mais relacões . 
~in_g~em duvida que o cidadão e principalmente 

o c1dad?o. probo, sempre t~m mais ,Pleitos civeis do 
que cnmmaes; o máo cidadão e quasi sempre 
quem tem as causas crimes; e portanto vem a suc
ceder que fica este direito mais um direito dos ho
me~s máos da _sociedade do que dos bons; que é 
ma10r a excepçao do que a regra geral · e que se 
illude a~si_m o direito individual; porque ~ste, tanto 
deye existir para segurança da pessoa como da pro
pnedade do mesmo individuo. 

Demais, Sr. presidente, os jurados só no crime 
nunca_podem ter aquella independencia que é ne
ce~sar1a, pai:a serem sempre justos e imparciaes ; 
pois quando J_ulgarem das prevaricações e mais cri
mes dos magistrados, de seus parentes e relações 
de c~rto temeráõ decidir contra elles, vendo que a~ 
d~~o1s, estes2 com uma pennada de tinta podem de
c1d1r de sua tortuna, arrancando-lhe a sua proprie
dade e fazenda; o que não succederia se houvesse 
tambem n~ civel o juízo por jurados, porque então 
sempre ~s Jurados estarião seguros das mjustiças 
dos magistrados e nunca terião necessidade de se
rem parciaes. 

~esta-me ~gora refutar alguns argumentos que 
ouvi na sessao passada; e antes de entrar nesta 
custosa tarefa1 cumpre-me declarar, pela segunda 
vez_ neste :ecmto, que nunca faço uma violenci11. 
~a10r a mim mesmo, do que quando instado pelos 
d1ctam.es da min~a consciencia e razão, me vejo na 
necess1da~e de discorrer em sentido opposto á al
guns dos ili ustres deputados que eu respeito pelas 
suas luzes, e pela intima convicção em que estou 
de S!tas b?as mt~nções, porém, amicus Plato sed 
magis amica ventas; e eu nesta occasião traduzo 
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isto deste modo -sou muito amigo do Sr. Araujo 
Lima,porém muito mais sujeito sou aos sentimentos 
da minha consciencia e razão. 

Disso o illustre deputado que iria causar uma 
subversão em todo o Brazil, a creação dos jurados 
no cível: eu digo pelo contrario que a não estabe
lecermos desde já os jurados nas causas civeis, de
balde trabalharemos por melhorar a sorte dos povos; 
pois não conseg 1liremos a estabilidade das nossas 
inst ituiçõPs, se não garantirmos a segurança da 
propriedade do cidadão. 

Na administração da justiça é que existem mais 
abusos, e é nella que devemos fazer a maior refor
ma ; se não praticarmos assim os povos farãonovas 
l'evolucões, vendo que não estão remediados na
quillo em que elles mais soffrem. 

De que servirá que o poder executivo tenha mais 
ou menos influencia sobre o legislativo, que o chefe 
da nação tenha menos àttribuicões, que a camara 
dos representantes gose de grandes prerogativas? 
Tudo será nada, so não dermos ao cidadão a maior 
gara ntia para não ser atacado em sua propriedade 
porque então elle quererá melhorar de sorte; novas 
revoluções se atearáõ ; e tudo serão desordens. 

Disse lambem o nobre deputado que isto era 
objecto de uma lei regulamentar : concordo; tanto 
no crime como no civel é objecto de lei regulamen
tar, e de uma grande lei, que deve ser feita quanto 
autes ; mas é necessario que se estabeleça como 
ponto constitucional que devem haver jurados no 
crime e no cível, para que infallivelmente se fação 
as leis regulamentares para esse fim. 

Disse mais que os brazileiros não estão promptos 
para esta instituiç~o. Eis-aqui o chavão a que se 
tem sempre recorndo em todos os tempos, e em 
todos os lugares para formar a opposição á institui
ção dos jurados, isto é, a falta de capacidade nos 
povos. 

Uns recorrem a falta de luzes, como aqui já se 
tem feito, e a isto se tem respondido bastantemente l que os brazileiros não estão mais ignorantes que os 
pretinhos da Serra Leôa, que os inglezes do seculo 
JX, e outros povos que têm tido jurados. Depois o 
illustre deputado recorreu a outro expediente, e 
disse que os brazilei~os não tinhão aquella disp?si
ção naturnl necessana para fazer o bem gratuita -
mente , e que por isso os jurados se affiigirião 
quando fossem chamados para decidir as questões 
dos cidadãos. 

Eu penso pelo contrario sem ser adulador; nunca 
adulei o poder quando es tava todo concentrado no 
rei, e menos adularei agora o povo, quando elle 
tem alguma ~ngerencia no seu g?v.ern? ; porém 
não posso deixar de reconhecer a mJust1ça que se 
faz ao povo brazil~iro q.u_ando se pre.sume que elle 
não tem toda a d1spos1çao necessaria para se em
pregar no servico publíco gratuitamente; nós ve
mos nesta mesma quadra õ desinteresse e prompti
dão com que os cidadãos de uma província soccor
rem os de outra ; com quanta promptidão se pres~ 
tão a sub~cripçjjes pecuniarias , a ~x_pedições, e a 
sacrificios de todo o genero ; vemos mesmo que o 
povo está bem costumado a prestar serviços gra
tuitos, pois quasi todos os indivíduos da nação têm 
servido a esta de graça ou quasi de graça ; se algu-

1 
ma classe na sociedade era paga, seguramente era 
a da magistratura, todas as mais prestavão serviços 
gratuitos ou quasi gratuitos; porque qual era, o 
pagamento que se fazia aos militares da primeira 
linha? Acaso 20$ mil réis mensaes a um capitão 

p~~hall;!ar J>2gamento, quando muitas vezes 
nem lhe cnegavão para C_Qmprilr a banda QU a 
espadã 'r com tudo não servia contente e com 
prazer? Todos os militares da segunda e terc,flira 
linha não serverllde-graca; sêndo-ainoã em cima 
o r1ga os a comprar as {latentes e os fardamentos? 
Os ~readores-e õS iuizes oríiíiiãi{~s que ganho ou 
lucro tnao os seus_ empregos 'l ~comtúãoservem 
cõm- muito prazer, e com mais ainda servii;ião se não 
fossem muitas vezes perseguidos e até insultados 
injustamente pelos Srs. ministros bem como suc-l 1 
cedeu a um pobre vereador na minha terra, a quem ' 
eu vi e ouvi um Sr. ouvidor .descompôr e insultar 
em sua porta, estando elle miseravel no meio da 1 
rua. 

Sim, senhores, nos brazileiros não falta essa dis
posição, antes a isso acostumados não se enfadaráõ 
de serem jurados, assim como até agora se não tem 
enfadado de serem offi.ciaes de milícias, vereadores, 
juízes ordinarios etc . ; e terão mesmo muito prazer 
em o ser pela gloria que lhes resulta do bem que 
vão fazer aos seus semelhantes. 

Disse o illustre deputado que os barbaros do norte 
podião ter jurados, por isso que interessados em 
mui poucos objectos, menos complicações de causas 
existião, e mais facilidades havia em decidir as 
questões. Respondo que se os barbaros do norte 
tinhão menos objectos com que lidar tambem de
vião ter suas faculdades inlellectuaes menos desen
volvidas; o homem é sempre pensador em toua a 
parte, e tanto maior é a abundancia dos objectos 
que o cercão tanto mais desenvolvidas têm :i s suas 
idéas; e portanto se nós temos mais complicacões l 
de objectos do que os barbaros do norte, tambem 
temos a nossa comprehensão mais ampla, e por j 
consequencia estamos nas mesmas circumstancias 
de termos jurados. 

Ouvi tambem dizer que as demandas se tornaráõ 
muito curtas, e que por isso se multiplicaráõ ; e 
que os jurados sendo muitas vezes chamados se 
desgostaráõ . Eu r es pondo que por isso mesmo que 
as demandas ficão mais curtas é que nós devemos 
estabelecer desde já jurados: é já um grande bem 
evitar as grandes delongas das demandas que fazião 
a justiça assim tardia ainda peior que a mesma in -
justiça; nem se segue que as demandas se multi
pliquem por ficarem de menos duração ; salvo se 
fôr porque, desembaraçando-se o cidadão mais 
depressa dos pleitos judiciaes, terá mais tempo de 
adquirir novas propriedades e por este motivo mais 
relações terá, e mais questões ; porém isto -então é 
um bem que nós devemos promover, porque não 
importa que o cidadão tenha demandas quando o 
motivo é por ser rico e mais abundante. 

Demais, senhores, é da complicação e demoras 
das demandas presentes que se seguem outras 
muitas demandas ; e por isso encurtadas estas se
guir-se-ha o bem de não parirem outras como até 
agora succede. . ,. 

Disse mais o illustre deputado que era necessario 
ir devagar e não nos precipitarmos ; que Roma 
teve jurados só depois dos pretores ; que a A,merica 
Ingleza só no aclo addicional de 93 é que os esta
beleceu etc. ; com etfeito eu aprecio tanto esta 
recommendação do illustre preopinante quanto é 
o intimo conhecimento que eu tenho de suas boas 
intenções; sim elle de~eja que tudo facamos com 
~ircumspecção, madureza, e sem prêcipita~ão; 
isto é tambem o que eu quero; mas, senhores, 
onde está aqui a precipitação ? Acaso somos algum 
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povo sahido agora das mattas para congregar-nos Pela corrupção da côrte vexavão-se os povos com 
em sociedade ? impÕsições e tributos, mas isto era um mal indirecto 
. Não existimos ha mais de 300 annos em commu·· e por isso !'!ão tant? sen_tido; era rn_.o magis

nhão politica? Não t~mos Já _solfri~o taI!-to '? A e_x- tggo_quem ia até _JJ_mtenor das terras levar a mi-
periencia da nossa ma admm1straçao de iust1ça _nao seria e a oppressão ao desgraçado cidadão : era 0 
-nos tem sido já tão cara e tão prolongada? Sim; iiíãgl.strado quem immediatamente attentava contra 
é tempo de- melhorarmos nossos males, de recor- a vida, honra e fazenda do cidadão ; e portanto é 
rermos a um remedio ; e qual deve ser elle senão ÇQntra o magistra o que existe maior odio. 
aquelle que a experiencia de oútras_ nações tei:n n verdade, torno a repetil-o, que ~ntre elles ha
mostrado ser o melhor? Roma que tmha seus reis v!!o alguns homens de bem, e eu os tenho conhe
de immediata escolha do povo, cuja ' primeira attri- cido, mas quem duvida que esses ~rão muito poucos 
buicão era decidir as qµestõ es entre os cidadãos, respectivamente ao numero delles? Quanto ás de
ainda assim appellava dos seus juizos para o mes- c~amações c_~mtra que fallou o illustro deputado, 
mo povo; e logo que o seu estado de civilisação lh'o d1g~ que nao so~ de voto de declamações vagas, 
permittio, estabeleceu ós jurados; e nós que ha porem tambem nao posso reconhecer nellas tanto 
tanto tempo soffremos não havemos estabelece-los? perigo quanto lhe quiz suppôr o illustre preopi-

Sim, Roma os teve no tempo de seus pretores ; nante; antes encontro nellas alguma utilidade. 
e nós os teremos no tempo da nossa independencia; O cidadão brazileiro está bem costumado a obe
a Inglaterra os teve no tempo de Alfredo, e nós os I d~cer. até ás inj_ustiças dos magistrados; a sua obe
tersmos no tempo do Senhor D. Pedro 1. Quanto á · dienc1a tem sido sempre constante ainda quando 
America lngleza, se o illustre preopinante fallou. e_m lhe trazia ª· anniquilação da sua propriedade, da 
geral, enganou-se, porque na mesma constltuiçao honra e da vida ; e portanto não é de pres umir que 
federal dos Estados-Unidos de 1787 se estabelece só a9ora porque se declama contra os vicios dos 
jurados nas causas crimes ; é verdade que os não magistrados, passe de uma cega obediencia a uma 
vejo ahi nas causas civeis, e por isso digo que, ~e inteira resistencia a todas as ordens desses magis
fallou em geral, enganou-se ; mas é necessar10 trados. Por outro lado eu vejo que a responsabili
advertir que a constituição dos Estados-Unidos é dade dos juizes ainda é entre nós um a chimera, 
uma constituiç~o _federal, em que se marcão mais pois !'!ão sei ond~ estão o~ tribunaes competentes, e 
os deveres e direitos de estados para estados do as leis que façao effectiva essa responsabilidade. 
que os dos individuo~, ~por iss_o ta!vez ~s~apasse Não resta portanto ao mise~ayel ~idadão que pre
estabelecer como um direito do cidadao ? JUizo por sente!llente soffrer qualquer i?JUstiça, senão a con
jurados; porém o facto é que na Amer1ca lngleza solaçao de ser ao menos esse mfame magistrado de
já havião jurados muito antes de sua independencia nunciado pelos representantes do povo á opinião 
e em diversas constituições dos diversos estados se publica e ao governo, para merecer a execracão e 
faz mencão do juizo por jurados, bem como na abominação de todos, e ser por este modo castigado 
constituiÇão da Pensilvania; donde se collige bem servindo isto de freio aos mais que quizerem com
que já alli havia o costume deste juizo; e o que metter attentados. 
mais convence de que isto era já reputado um di- O cidadão brazileiro, torno a dizer, ainda 'não 
reito naquelles povos, e quanto elles o apreciavão, tem garantia alguma que o livre das injustiças res
é que entre os motivos, porque elles dizem que fo- ta-lhe tão sómente o recurso de seus deputados' para 
rão obrigados a romper com a Inglaterra, está o de clamarem em seu favor e defenderem sua justiça 
querer esta privar a America em muitos casos dos dos ataques desses despostas. Na Inglaterra é onde 
benefici~s do jury: tant? elles o tinhão, e tan~o o não é necessario clamar _contra magistrados, porque 
apreciavao, que declararao como um dos motivos elles tem certa e effectlva a sua res ponsabilidade . 
urgentes da independencia o quererem-nos privar mas aqui, já que a não têm, ao menos tomão as ac~ 
desse direito. cusações dos deputados neste recinto, ou sejão jus-

Defendeu tambem o illustre deputado a classe da tos que nada lhes custa. 
magistratura, ~ fallou no perigo das d~clamações . Resta o argumento a que recorreu o illustre preo
vagas, que aqm se fazem coH_tra os magistrados, e pmant~ para,. nem ao menos no crime, se estabele
disse que, na l.?glate~ra podi8:-se d_eclamar_ cont~a cerem Já os iurados,_ e esperar-se para depois dos 
estes, porem n~o agm, onde amda isso podia exc1- cod1gos, q~e ~ a disproporção e barbaridaàe das 
citar a desobediencia. pel'!as q1.1e 1mpoe o nosso cod1go. Com effeito á pri-

Eu acho tudo isto um pouco fóra da ordem, e meira VIsta par~ce ter _algum peso este argumento ; 
por isso não me demorarei muito nesta questão ; p_orque na reahdade sao barba~as e muito barbaras 
comtudo sempre direi que atacar todos os indivi- as penas que esta~eleceu o cod1go portuguez; mas 
duos da classe da magistratura é uma completa in- o que é q~e se fazia até ag_ora? Impunhão-se essa~ 
justica pois entre elles existem alguns que são penas ? l".lao. Quem as. modificava? Os magistrados. 
homên's lb bem e juizes probos; mas que dizer-se E esse mil8:gre_era fe~to _ no con~ecimento do facto, 
que e~es ha muitos _v~h8:cos, _t~rannos,.. e ou n!18:PPhcaçao do d1re1to? Cre10 que na applicação 
interesseiro~ rra ar ver ade ; dizer-se igualmente do direito. 
que a c asse a ~str~'!ra tem. entre nós a~qui- Logo que diffi.culdade ha de que as cousas conti
rido contra s1 a md1gpaç!lo e od10 do povo, e ou- nuem como dantes, isto é, que o magistrado con-
ra ·e daüe inn-egaver; e a desgraça é que eu acho tinue a interpretar a lei como até agora para não 

no ovo alguma razão para este procedimento.- - sermos barb11ros? E que tem isto de commum com 
om effei o até i_p.re..s.ente em todos os r~mos de o conhecimento do facto? E' verdade que isto não 

administracão publica se notavão provaricações; é bom ; o magistrado deve cingir-se á letra da lei 
ist<Jé innegavel; porém os magistrados erão aquelles e n~o ter arbítrio ; porém isto será quando ti ver mo~ 
de <I!lem o _povo- mais 1mmediafamênte recebia os cod1go _; quando as penas estiverem proporcionadas 
eft'êííc\S(l'õ":'áespôtismô;epor isso devia aborrece-los ao dehcto ; po~ ora vamos como íamos, que não 
nnri.1 . ha outro remed10, porém admittamos já os jurados 
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para conhecerem do facto, que é cousa muito dis
tincla. 

E com effeito se passasse este negocio, como al
guns dos illustres deputados querem, seria rediculo 
o tal direito individual do cidadão de ser julgado 
por jurados; porque no cível a nação não está pre
parada, e no crime não temos codigos12 que s6 
Deus sabe quando se faráõ ; e portanto ficavamos 
com este direito, como com a constituição, se acaso 
esta fosse sómente proclamada e nunca pudesse ser 
feita. Não , senhores, não illudamos os povos. E' 
direito individual do cidadão o juizo por jurados, 
hajão jurados, e nada de paliações . 

O SR. CARNEIRO : - (Não o ouvirão os tachi
graphos ). 

O SR. PRESIDENTE, por ter dado a hora declarou 
adiada a discussão tendo já pedido a palavra quatro 
Srs. deputados, mas o Sr. Ferreira França requereu 
a prorogação do debate para se concluir. 

Consultou-se a assembléa, e decidio-se que não 
tinha lugar. 

Os SRs. CARNEIRO DA CuNuA E HottANDA CAVAL
CANTI pedirão licença, e retirarão-se por incom
modados. 

Passou-se á leitura dos pareceres. 
O SR. CARVALHO E M.ELL01 como relator da com

missão de comruercio e agricullura, leu o seguinte: 

« PARECER 

« A commissão de commercio, agricultura, in
dustria, e artes, examinando o requerimento de 
1\1anoel Machado Coelho, Constantino Dias Pinheiro, 
José Lourenço Oias, e Joaquim .tosé da Silva, pro
prietarios das fabric-ª.?._ de estamparia e paJlel, 

ectas em An arahy, nos suburbios desta cidade 
ac a que os mesmos vêm representar a esta au
gusta assembléa o estado ruinoso e de decadencia, 
em que· estão as mesmas fabricas, que apezar de 
terem os supplicantes empregado grandes ca pitaes, 
e feito todas as di~i!!§_.J~ara obterem mestres, 
e haverem feito muitos esforços e experiencias, não 
têm podido obter vantajosos resultados, e receião 
consideraveis prejuisos, como já solfrerão os pri
meiros cn::prehendedores, de quem por compra hou
verão as mesmas fabricas, e vêm supplicar, se lhe 
outorguem e concedão os seguintes favores e gracas, 
para prevenirem a eminente ruina das referidas.fa
bricas, e da sua fortuna e credito. 

u Pedem pertanto, 1° isenção de direitos sobre as 
fazendas brélncas, que mandarem vir por sua conta, 
ou áqui comprarem para pintar e estampar, e bem 
assim das tintas e drogas necessarias para isto : 2. 0 

A isencão do pagamento do sello depois de pintadas 
as fazéndas, pelo hãverem já feito, quando ellas na 
prímeira entrada da alfandega forão selladas : 
3. • A isencão do recrutamento de todo o servico 
militar pará os caixeiros e mais indivíduos actuâl
mente empregados, ou que para o futuro o forem 
nas ditas fabricas. 

u A mesma commissão ponderando os justos 
motivos alegados pelos supplicantes e os que instão 
para se dever prestar alguns favores, para animar 
a industria nascente neste paz, e para fazer pros
perar estas fabricas prestes a serem desamparadas 
por seus donos, por falta de poderem tirar provei
tos, pelo que elles referem, e pela concurrencia de 
iguaes productos estrangeiros, é do parecer, que 
pelo que toca á primeira graça pedida, se lhe deve 
em regra declarar, que havendo já algumas con-

ce~idas pe)as leis existentes, que soccorrem as fa
bncas nac10naes, e especialmente o alvará de 28 
de Abril de 1809, que isentou de direitos as matarias 
primeiras, devem os supplicantes aproveitar-se do 
que ha nellas ou~orgado, sendo de grande prejuízo 
P8:ra o c~mm~rc10 em geral, e para as rendas pu
blicas, a isençao vaga de todos os direitos das fa
zendas, que mandarem vir, ou aqui comprarem para 
o uzo das mesmas fabricas. 

« Entende porém a commissão, que, se deve con
ceder a a restituição dos direitos, pelas fazendas pin
tadas e estampadas, de que lambem se lembrão os 
supplicantes, na f6rma determinada no § 36 do 
alv~rá de 4 ~e Feve_r~iro de 1811, que fundado na 
razao econom1co-pohtica de favorecer o commercio 
nacional da Asia, e o augmento das fabricas de es
tamparia, decretou a sobredita restituicão, devendo
se nesta conformidade revogar o § 8 dÔ alvará de 25 
de Abril de 18~8, queannulou_o~encionado paragra
pho do Alvara de 1811, substitumdo-lhe o beneficio 
de um por cento na sahida, o que sobre ser mui di
minuto, muitas vezes se não verifica, por serem as 
fazendas consumidas no paiz, e recommendando-se 
toda a exactidão e vigilancia na alfandega, onde se faz 
asobredita restituição. Ficando assim deferidos pelo 
modo ~ue _parece justo e razoavel, pelo que respeita 
ao pr!m~1ro e segundo pedidos, entende tambem a 
comm1ssao que devem ser attendidos com a isen
ção do recrutamento para todos os individuos em
pregados nas mesmas fabricas, marcando-se o nu
mer~ '.lté 4~ para não abusarem, e ficando ao cuidado 
e vigilancia dos que são encarregados de fazer os 
recrutamentos, o verificar que são realmente per
tencentes aos trabalhos dellas. 

cc Deste modo persuade-se a commissão que se 
concedem favores bastantes á estabilidade e pro
gresso destas fabricas, com menos prej uiso do ser
viço, e bem publico das outras repartições do e~tado. 

cc Paço da assembléa, 23 de Outubro de 1823.
Luiz José de Carvalho e .llJello.- João Severiawno 
Maciel da Gosta:-João Gomes da Silveira lllen
donça - José Teixeira dei Fonseca V asconcellos. 
-Nicoláo Pereira de Campos Vergul!iro .- Diogo 
Duarte Silva.- José da Silva Lisboa». 

O SR. BRANT PONTES, pediu a palavra, e porque 
fallou em opposição ao parecer ficou este adiado. 

O SR. CosTA BARROS, por parte da commissão de 
guerra e marinha, leu os seguintes pareceres : 

PRUIEIRO 

« A' commissão de marinha e guerra foi presente 
o req_uerimento dos officia~s de terço de ordenanças 
da cidade d~ Porto Alegre, em que representão 
~aver reguendo ao governo que fizesse extensiva 
aos supphcantes a graça de serem os seus filhos ad
mittidos ás .Praças de scgun os cadetes em confor
midade do decreto de 4 de Fevei:eiro :. resolução 
de consulta de 26 de_ Outubro de ~820, allega!ldo 
haver aq_uelle corpo feito todo o serVIco militar per
tencente á la e 2• linha, sempre que estas têm mar
chado para a cau;ipanha, e ainda actualmente estarem 
em actividade com as poucas que restâo na praca e 
outrosim terem sido os ditos officiaes mandadÓs 'ás 
fronteiras daquella província em differentes com
missõe~, e que o g~verno ~onl~ecendo que esta graça 
dependia de medida leg1slat1va, lhes não deferira 
pelo que recorrem a esta augusta assembléa. ,_ 

« A. commissão é de parecer que, versando este 
requerimento sobre ordenanças e privilegios, .não 
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pó de ser tomado e~n consideração,_ emquanto a con
stituicão não defimr estes dous obJectos. 

cc Paco da assembléa, 20 de Outubro de 1823.
JlfanoeÍ Ferreira de Ara.ujo Guimarães.- José 
Arouche de Toledo Rendon.- Pedro José da Costa 
Bcirros.-João Gomes da Silveira ilfendonça.-ilfa
noel Jacintho Nog·ueira ··da Gama>> .- Foi ap
provado. 

SEGUNDO 

cc A commissão de marinha e guerra, vendo a 
portaria d.Q ministro da guerra de 2 de Agosto, pela 
qual se ordenava ao governo provisorio da pro
vincia da Bahia, que fizesse remetLer para es ta 
côrte os soldados e officiaes inferioresilos prisionei
ros ctãq1lella tropa, quu olµnta1iam ente quizes~em 
servir no Brazil pelo prazo de quatro annos, findos 
os----qllaes se ~hes concederiã ~ suas baixas,i. fie.ando 
inteiramente isentos do serviço de 1" e :t• linha, 
que foi indicada a esta augusta assembléa pelo il
lustre deputado o Sr. Carneiro da Cunha, e outro 
sim a p o..tl.a~ de 25 do mesmo mez, que manda 
sobreestar, na execução daquella orde~: conhe
cendo que o governo ( apezar dos motivos expan
didos no officio de 17 de Outubro ) se convenceu de 
quanto aquella medida tinha de impolitico pelas 
desconfiancas e azedume, que reinão nos animos 
resentidos, ·e em consequencia a revogou pela ci
tada portaria de 25 de.Agosto, e lembrando-se de 
{}'.Ue -esta augusta assembléa haviâ. já dad_o as _pro
videncias para o transporte dos mesmos pr1S!~neiros1 
a cornmissão é de parecer que este negoc10 não e 
objecto de ulterior deliberação da mesma assem
bléa. 

cc Paco da assembléa, 24 de Outubro de 1823.
JIJ'anoei Ferreira de Araujo Guimarães.- llanoel 
Jacintho Nogueira da Ga.11na.-João Gomes da Sil
veira Me11donca.- José Arouche de Toledo Rendon. 
- Pedro José da. Costa Barros». -

O SR. MoNTRSUMA : - Sr. presidente, tenho de
clara o aqui - muitas vezes que respeito muito as 
luzes dos illustres membros das commissões, porém 
quando não concordo em princípios não posso ap
provar os pareceres que nelles se fundão. Assim me 
succede com este que se acabou de ler, porque vejo 
passar em claro a inconsequencia do ministro da 
guér"ra em apresentar. á assembléa o n_e11ocio do 
destino das tropas luzi tanas para ella dec1d1r se de
vião ficar ou ir para Portugal, e ao mesmo tempo 
assentar que o negocio era todo do executivo, e de
cidi-lo, fazendo entrar 3oldados do Madeira nas 
linhas braz1leiras, h~ns que ha pouco tinhão as 
armas na mão contra a nacão, atacando os direitos 
dos nossos concidadãos, e â.ttendendo contra a se
gurança individual e publica. 

Pergunto eu agora se os lusitanos quizessem 
entrar todg--s nas linhas brazileiras, como ficavamos 
n6Sém qualquer nova tentativa de Portugal, ha
vendo nos~nossos corpos tão grande numero de ini
migos, e sabendo estes como estavão empregadas as 
forcas do exercito, e as mais particularidades de 
planos de seguranca e de guerra ? Sr. presidente : 
estarmos a tratar de· dar destino ás tropas. luzilanas, 
e ào mesmo tempo dar-lh'o o governo, não tem 
desculpa, nem posso considerar isto s_enão um en
·gano feito á assembléa. Igualruente só por muita 
igiíorancia ou muita maldade do ministro da guerra, 
se piídia dar um tal destino, pois ninguem deixaria 
d.e ver que e~pregar luzitanos no nosso exercito, 

era como já disse, dar aos inimigos os meios de 
iêtrar nos planos da nossa defeza. Comtudo de 
nada disto julgarão os senhores da commissão que 
d~vião f~llar, e limitarão-s_e unic~mente a dizer que 
nao. havia lu ~ar para ultenor deliberação. ( Não S(}. 
ou v10 o resto J. 

O Sn. CosTA BARROS: - O nobre deputado tem 
toda a liberdade para atacar o parecer da commissão,.. 
mas não tem nenhuma para atacar os membros, 
que a compoem. Eu podia justificar a commissão, 
sobre as bases, em que assentou o sou parecer, mas}/ 
entendo que não devo ex pender argumentos co n
t.ra!·iando quernnão é capaz de responder a clles. 
(A ordem a ordem). 

O SR. MONTES UMA : - Eu quero que o illustre de
putado declare as razões, que tem para dizor que 
eu não sou capaz de responder aos seus argumentos, 
se é por falta de luzes, ou . .. .•.... ... . . . .•.... " 
('A' ordem á ordem) . 

O Sn. PnESIDENTE declarou adiado o parecer na 
fôrma do regimento. 

O mesmo Sr. deputado lêu lambem o seguinte: 

cc PARECEI\ 

cc A comm1ssao de marinha e guerra, exami
nando a res posta dada pelo ministro e secretario de 
estado da repartição da guerra, sobre os motivos 
por~1e se achavão a,ddidos tres o ciaes luzitanos 
áõS corpos do exercito nacional, em consequencia 
dã indicação feita pelo illustre deputado o Sr. Mon
tesuma, reconhece por ella que o principal funda
mento do governo foi sustentar a proclamação feila 
p~fo commandante do exercito da Bahia, que re
mettendo os ditos o!Iiciacs para es ta côrte, não lhes 
aponta crimes particulares, mandando em conse
quencia addi-los a dilTerentes corpos do nosso exer
cito, para poderem t er de que sustentar-se e serem 
ao mesmo tempo vigiados pelos respectivos chefes 
sobre sua conducta e opiniões, reconhece a com
missão que esta deliberação pertencia ao poder exe
cutivo, e que não ha lei alguma que obstasse a ella, 
e que se possa considerar infringida pelo governo. 

« Estes officiaes, logo que desertarão, do exer
cito luzitano, passando-se para o nosso, convi
dãdos pela proclamação do coronel Lima mostrarão 
positivo desejo de seguirem a causa do Brazil : não 
estão na classe de prisioneiros de gübrra, elles de 
nenhum modo podem voltar ao ex~rcito, de que sno 
ãêSertores, em risco de serem fuzilados, só podião 
aêhar abrigo en Lre os brazileiros, e effecti vamen te o 1 
encontrarão no commandante do exercito da Bahia, 
que os acolheu, e enviou para esta côrte, e no go
verno que os mandou addir a diversos corpos. 

.<e Todavia não póde a commissão deixar de re
conhecer que não obstante ser esta deliberacão de. 
competencia do governo, e não haver lei aiguma. 
infringida, seria mais conforme á politica, que esteS' 
indivíduos fossem soccorridos pelo governo, com o 
soldo que aqui percebem iguaes patentes ás que tinhão' 
quando erão officiaes luzitanos, no caso de terem 
prestado juramento de fidelidade á nossa indepen
cia e systema constitucional, sendo entregues á 
vigilancia da policia, sem tomarem parte alguma 
no serviço do nosso exercito, emquanto não dessem 
as mais decizivas provas do seu firme caracter e 
adhesão ao lmperio do Brazil. Portanto a com-
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missão é de parecer que nesta conformidade se officie 1 cada uma dellas, os quaes. forão exigidos pela mes
ao governo . ma assembléa, em o officio que V . . Ex. me dirigii> 

« Paço da assembléa, 22 de Outubro de 1823.- em data de 9 de Setembro proximo passado segu
M anoel Jacintho Nogueira da Gama.-João Gomes rando á V. Ex. que serão igualmente envi~dos os 
da Silveira llfendonça. - Pedro José da Costa das outras províncias, logo que cheguem. 
Ban·os.-José Arouche de Toledo Rendon. -llfa- . « Quanto porém, aos soldos, cumpre-me preve
noel Ferreira de A1·aujo Guimarães». mr á V. Ex., de que o governo de Sua Magestade 

O SR. MONTESUMA pedio a palavra, e requereu a o Imperador mandou regular J!el~s que vence a 
leitura da resposta do ministro, e da proclanração tropa d~ côr~e os das outras provmcias, á excepção 
do coronel Lima, a que ella se referia. da J!ahia e 1 arahyba .do ~orte; aquella por estar 

Feita esta leitura, deo a hora; e o Sr. presidente occupada pelas tropas lusitanas na occasião da re
declarou adiado o parecer, que foi remettido á se- messa das la~ellé!:s reg~ladoras; esta porque o seu 
cretaria com os papeis a elle juntos para ser exa- g?verno provisono e~tao representára que os ha
minado pelos Srs. deputados que os quizessem ver, via. alterado p~r.a mais, em consequencia dos acon-
como propuzera o.mesmo Sr. deputado. tec1mentos poht1co,s da mesma província. 

Req uereu mais o Sr. l\1ontesuma que se desig- « Deus guarde _a V . . J!'.x.-Paço, em 23 de Outu-
nasse um dia para SP. tratar destes dous pareceres bro d~ 1823 .~J~ao Vieira de Carval~o.-Sr . João 
da_commiSsão de guerra, que acabavão de ficar Seven~n~o Maciel da Costa.» - Foi remettido á 
adiados, allegando para isso a urgencia de suas comm1ssao de guerra. 
materias. O SR. SECRETARIO FERNANDES PINHEIRO deu conta 

o Sn. PRESIDENTE tomou em consideracão o re- do ~xame de .que ,fôra encarregado, sobre a me-
querimento para aprasar dia para a discussão. mon~ offerec1da ª· aseemb~ea pela caro.ara da villa 

O SR. RODRIGUES DE CARVALHO: - Lembro a do .R~o-Pardo.-Foi remett!da á comm1ssão de es
V. Ex. que ficolt ante-hontem adiado o parecer das tatistica,, para esta a dirigir depois ás outras a que 
corr.imissõe5 de marinh~ e legislação sobre _o modo devesse 1r,_pelo seu conteúdo. , . 
de 1ulg_ar as prezas feitas pel{l esquada nacional, Annunciou-se. que e~tava a p_orta ~a sala o 
á vista das duvidas propostas pelo Supremo Con- Sr. Thomaz Xav1~r ?-areia d~ Almeida e C,astro, de
selho Militar; e como nada se decide sem a delibe- putado. pela pr?vmcia do Rio-Grande do Norte; e 
ração da assembléa, e ainda se pedem informações sendo mtroduz.ido na fórma do estylo,_ tomou as-
ao governo, parece conveniente não demorar a sento no cong1esso. -
resolução do co ngresso, considerada a urgencia da Passou-se ã ordem do dia e entrou em di scussão 
materia. o art. 13 do projecto de constituição, adiau o com 

Assentou-se que entrasse em discussão na sessão todas as suas emendas na sessão antecedente. 
seguinte. . O SR; Co~TA AGUIAR: - Sr. presidente, tenho 

O SR. PRESIDENTE deu para a ordem do dia o pro- sido. ale aqm mudo espectador da discussão sobre a 
jecto de constituição: admissão ou não admissão dos jurados assim nas 

Levantou-se a sessão ãs 2 horas e 10 minutos da caus~s crimes, com~ na.s civeis; e nem' mesmo pre
tarde.-Mignel Cahnon du l'in e Almeida, secre- ten.d1a fallar sobr~ tao mteressante objecto, porque 
tario. os ~ilustres pre?pmantes que me precederão, esgo

tárao por mane1r~ tal esta materia, que pouco em 
verdade resta a dizer. 

Sessão cm 26 1le Outubro de t. 823 

PllESIDENCIA DO Sll. MACU:L DA COSTA 

lleunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da 
manhã, tomou a cadeira de presidente o Sr. Maciel 
tla Costa, na ausencia dos Srs. Ribeiro de Andrada 
e Pereira da Cunha; c completou-se a mesa com o 
Sr. França, 1° supplente. 

Procedeu-se á chamada, e acharão-se presentes 
71 Srs. dep utados, faltando com causa os Srs. Pe
reira da Cunha, Araujo Gondim, Barão de Santo 
Amaro, Pinheiro de Oliveira, Ribeiro de Rezende, 
Andrada e Silva, Arouche Rendon, Rocha, Ribeiro 
de Andrada e Carneiro de Campos; e sem ella o 
Sr. Couto Saraiva. 

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

O SR. EcnETARJO C.1LMON leu o seguinte officio 
do ministro de estado dos negocios da guerra : 

« Illm. e Exm. Sr.-Apresso-me em transmittir 
á V. Ex., para serem presentes á assembléa geral 
c~nstituinte e legislativa do imperio, com os ofli
c1os dos governos provisorios das províncias do 
E'.spirito-~anto, Minas-Geraes, Goyaz, Santa-Catha
nna e Rio-Grande de S. Pedro do Sul, os mappas 
da força, fortificações e mais o bjectos militares de 

Çomo. porém, obser.vo o affinco e desejo que 
muitos. ~r?. deputados tem manifestado, de que haja 
desde Ja, Jurados em todas as causas civeis; e por 
outra part~ :ne persuada de que esta questão tem 
de ser decidida por votação nominal, o que é facil 
de perceber, pelo calor que se tem tomado na dis
cussão, julguei ser do meu dever fazer algumas re
flexões e motivar assim o meu voto. 
N~o cansl!rei a assembléa em repetir a historia 

dos Jurados, .e men_os f~ei vêr º. co~hecimento que. 
os povos antigos t1verao desta mshtuicão e como. 
e~tão h~je estabele~idos nos modernos;· estas idéas 
sao sabidas e achao-se bem desenvolvidas entre 
outros, por !ignan_n~ua histo~ia do jury. , 

Isto pos o, entremos na mater1a. Duas têm sido 
ge~almente. a~ opiniões aqui enunciadas1t uma que 
haJa ~esde Já JUra~os em todas as causas, outra que 
os h_aJa só nas cnmes: eu pelo contrario susten
tarei que sejão sim admittidos em todas as mate
rias crimes; poré~_, quizera que quanto ás civeis, 
só o fossem desde Ja em certas e determinadas cau
sas, que serão marcadas por uma lei reaulamentar· 
e isto p~las razões que passo a ex pôr. " ' 

Q_ºury, Sr. pre.sidente, · não é outra cousa senão 
a. s?c1edaâe, apphcada çom precauções e restriccões. 
mais ou m~nps seve~as, ao exercício da jusÍiça, 
co~o a ma1pstr~tura e o go_verno applicado á exe
cuçao da lei. E emfim o Jury a representação do 
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JlOVO para ,O exercicio da justiça, C?mO O Corpo le
aislativo o é, para a factura da 101. E, supposto o 
fury seja uma planta, q.ue não póde se~· culti.vada 
senão sobre o solo da liberdade, todavia a liber
dade bem entendida não póde, nem deve ser co
lhida immatura, para se poder gosar della e o meio 
de aproveitar o que lhe é favoravel, não é, a meu 
vêr fazer no momento quanto é possivel fazer-se; 
ma~ emprehender sómente o que as neces~i~~des do 
tempo reclamão, e o que o estado da opmiao pu
blica permitte. 

E' pois destes princípios qu~ deduzo .ª principal 
razão de não podermos admILt1r desde Jã em todas 
a·s causas civeis e só, sim, em certas e determina
das; porque não estamos ainda nestas circumstan
cias pela complicação da nossa legislação e por al
guns outros defeitos proprios destas mesmas cir
cumstancias . E nem se me objecte que esta mesma 
difficuldade existe para a sua admissão desde jã nas 
causas crimes; porque um pouco só de reflexão faz 
vêr que es te argumento não colhe, e que não ha a 
mesma razão de differença; porque para se conhecer 
se existe ou não o facto criminoso, basta haver 
senso commum e probidade ; nas causas civeis 
porém não é o mesmo; e além daquellas duas quali
dades é preciso de mais o conhecimento das leis e 
es tudo de jurisprudencia: de outra maneira serã 
muitas vezes impossivel, ou pelo menos bastante
mente difficil separar o facto "do direito. 

Ouvi com espanto a um nobre deputado, que seria 
antes melhor estabelecer os jurados desde jã nas 
causas civeis, e por modo nenhum nas crimes. Fe
lizmeQte que semelhante principio não passará ; 
e com todas as minhas forcas eu combateria sem
pre uma tal proposição. • 

Eu penso pelo contrario; e peço licença ao hon
rado membro para ponderar-lhe, que quando se 
tratasse de estabelecer os jurados em um só caso, 
eu seria antes de opinião que o fossem nas causas 
crimes, pela maior utilidade e segurança, que disto 
póde provir aos povos: e entre outros argumentos 
que podia produzir, bas.ta reflectirmos _qu~ não ha 
a mesma razão de receio nas causas c1ve1s, como 
nas crimes. Naquellas talvez não haja exemplo de 
pretender o· governo ingerir-se nellas, para oppri
mir um cidadão, como é factivel acontecer nas cri
mes, que podem haver razões para que sejão deci
didas mais pela politica do ministerio, do que pela 
justiça. _ . 

Deixemos, porém, de parte esta questao e conti
nuemos no que faz o objecto· da nossa discu&são ; 
jsto é, se os jurados -devem s~r ~esde jã admittidos 
tambem em todas as causas c1ve1s . 

Eu já expuz alguns argu~entos tirados da me~m~ 
instituicão e applicação do JUry; e agora deduzlfe1 
outros eia complicação da nossa legislação, da falta 
de conhecimento da jurisprudencia e da mistura do 
direito com o facto em certas causas, das quaes não 
poderá certamente conhecer quem não estiver im
buído em uma e outra cousa. 

Conheco que algumas vezes o facto criminoso é 
tambem complicado e envolvido em certo modo, 
com o conhecimento do direito; mas se isto acon
tece algumas vezes nas matelias crimes, succederá 
sem duvida um grande numero dellas nas civeis, 
particularmente nas causas de domínio, nas causas 
testamentarias, nas de inventarios e partilhas, nas 
doações e servidões" e em outras m~itas e.m que 
não basta saber se existe o facto, mas e preciso co
nhecer se este facto foi celebrado conforme a lei. 

E serã possi1•el, Sr. presidente, que no estado 
actual da nossa legislação seja isto tão facil, como 
presumem alguns nobres deputados 'l Não de certo. 

Sejamos fran cos, senhores, e confessemos com 
singeleza as difficuldades, em que muitas vezes nos 
temos achado, nós os magist.rados1 que aqui esta
mos: eu pelo menos com a sinceriaade e franqueia 
propria do meu caracter, direi que é isto muito e 
muito difficil; não só pela complicação da nossa le
gislação impressa, mas principalmente pelo que eu 
chamo legislação mauuscripta, quero dizer, a dif
ficil e extensa collecção de cartas régias, provisões 
e mais ordens, a maior parte das quaes não es tão 
impressas e só sim registradas em diversos archivos 
e cartorios, onde é preciso mendigar aqui e alli, em 
papeis cobertos de pó, antigos, e o que é peior, fas
tidiosos e muitas vezes inintelligiveis, uma deci
são, de que se não tinha, nem era possível ter co
nhecimento, etc., etc. 

Eu tenho servido tres lugares de magistratura; 
e o que teria sido de mim nas celebres questões, 
que por minha fatalidade tive com o fallecido e 
bem conhecido bispo do Pará, se me não houvesse 
applicado com coragem a um tão aborrecido e en
joativo estudo 'l 

Desenganemo-nos, senhores, não é tão facil, 
como á primeira vista se presume, a admissão dos 
jurados desde jã em todas as causas civeis. E' par
tilha das cousas humanas, que as melhores insti
tuições não podem ser adoptadas repentinamente: 
e é um erro de que muito mal tem resultado aos po
vos, pretenderem deixar de um golpe de penna 
seus usos e velhos habitos. 

As nações não se tornão livres, porque violenta
meute se despojão dos seus antigos usos e praticas; 
mas sim porque taes usos e habito~ se tornão in
soffriveis e inadmissiveis pelas luzes, pela edu
cação e pelos principios de moralidade, e sobretudo 
por uma bem entendida reforma da administração 
e pela elfectiva responsabilidade dos empregados 
publicos,postos lambem a coberto da arbitrariedade 
e dependencia do governo . 

O que eu deixo referido sobre a diffi.culdade da 
admissão dos jurados, desde já, em todas as causas 
civeis, é o que a historia nos ensina acontecido com 
as outras nações; é o que succede.u na Inglaterra, 
nesse paiz classico da liberdade, onde muito tempo 
foi preciso consumir, para que o novo syslema de 
cousas ahi fosse estabelecido com firmeza: e, isto 
não obstante, ainda o jury tem alli alguns defeitos, 
ao menos comparado com a instituição deste palla
dio da liberdade nos Estados-Unidos da America. 1 

Não ha muito tempo que se tratou de reformar o 
tribunal da justiça na Escossia, á maneü·a da In
glaterra; e todos sabemos o que isto custou e quan
tos debates houve a este respeito: se bem me lem
bro foi um bili apresentado por Lord G.tenville, o 
que deu origem a isto; e talvez nao houvesse pas
sado, se não fosse a maioridade do partido de oppo
sicão. 

·ora, se isto assim aconteceu em um paiz, onde o 
estnd!J da jurisprudencia é tão universal, como 
queremos, senhores, como é possível admittir desde 
jã em todo o imperio jurados para todas as causas 
civeis, geralmente e sem distincção 'l 

Façamos ao menos um experimento; admittamos 
sim desde já' em certas e determinadas causas, que 
têm mais connexão com o nosso modo de julgar e 
com os nossos actuaes usos e costumes e guardemos 
para o futuro a admissão dos mesmos jurados para 
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todas as matarias e causas civeis indistinctamente, 
como agora se pretende. 

Em vista pois do que deixo ponderado, não po
dendo admittir a doutrina do artigo, e menos 
conformar-me com a opinião dos illustres preopi
nantes, que pretendem estabelecer os jurados, 
desde já, em todas as causas civeis, enviarei á 
mesa a seguinte emenda: 

« Haverá jurados nas causas crimes; nas civeis 
porém só os haverá desde já nas questões pura
mente mercantis, e nas de demarcações e medições 
de terras; quanto ás 011tras causas civeis serão de
cididas pelos magistrados e tribunaes, emquanto se 
não fizerem as refórmas necessarias para o effectivo 
andamento de tão interessante instituição. » 

A sua doutrina, Sr. presidente, parece-me mais 
adequada ás actuaes circumstancias do Imperio, e 
com mais particularidade ás de algumas das_ nossas 
províncias, onde as luzes não estão espalhadas, ao 
menos comparativamente com outras. 

inguem por certo deseja com mais vontade esta
belecer e plantar no nosso paiz todas aquellas ins
titu ições, de que lhe possa resultar proveito e inte
resses : é forçoso porém attender ao estado actual 
das cousas ; e a prudencia exige de nós toda a mo
deração e circumspecção, não só sobre tão in terlls
sante refórma, como sobre qualquer outra, de que 
possamos lançar mão. E' isto o que a historia das 
outras nações nos ensina, e a experiencia diaria
mente nos faz ver: e felizes nós, se podermos apren
der á custa de alheios males. 

Resta-me sómente responder a um argumento, 
que on vi aqui enunciar, de que era tanto mais ne
cessario estabelecer já os jurados em todas as cau
sas civeis, quanto era escandalosa a prevaricação dos 
magistrados. Não é nem o espírito de corpo, e 
menos o desejo ou louca vaidade de inculcar-me de
fensor da magistratura, o motivo que me força a 
entrar em combate, é sim a inconcludencia de tão 
futil argumento. 

E supposto a magistratura não precise de minhas 
fracas e debeis forças para repellir ataques, que 
quando muito devião ser dirigidos a a~gims i11d_ivi
duos, indignos de entrar no sanctuano das leis e 
da justiça, e não á generalidade de uma corporação, 
onde existem certamente varões respeitaveis por 
suas luzes e probidade ; .todavia o coração humano 
e resente de tão mal fundados ataques. 

Além de ser muito fraco argumento aquelle, que, 
pelo abuso feito dos fins de uma instituição, pre
tende atacar a santidade e a justiça dessa mesma 
instituição, accresce que semelhante modo de ar
gumentar nem póde colher, e menos aproveitar a 
sua razão, se o systema actual de governo que temos 
fôr avante, como devemos esperar da justiça da 
nossa causa, e dos nossos invencíveis esforços. 

A prevaricação dos magistr.ados, senhores, não é 
só peculiar desta classe; é sim um mal geral em 
outras muitas repartições, proprio da corrupção 
dos lempos ; é a consequencia necessaria de serem 
1:emporarios, sempre dependentes do governo; é 
oara assim dizer ? resulta?o. do systema, que até 
aqui tem preyaleCL~lo - ex1g1r muito, e nen~uns 
meios de subs1stencia. - Sempre me lembrarei das 
frisantes expressões de . Pereira dQ_ Carmo, ex-:de-

1 pntado no congresso e ?rtuga - quand? a ne
cessidade bate á porta, a virtude foge pela Janella. 
- Isto é uma verdade; e é preciso bastante 
força de ca.racter, e probidade a toda a prova, 

para resistir ás primeiras, e indispensaveis necessi-
dades. -

Eu não ataco ninguem, nem nunca foi este Ó meu 
systema : conheço que ha homens de probidade 
em todas as estações; mas é innegavel que os ha 
tambem prevaricadores; e porque? Não tanto pela 
falta de princípios de moralidade, como pdncipal
men te pela falta de meios, e de ordenados sufficien
tes, que os ponhão a coberto das peitas, do suborne>' 
e da dependencia sempre desgraçada, e sempre de
gradante. · 

Dê-se portanto bons ordenados ; ponha-se em 
effectividade a responsabilidade, uma das melhores
garantias do systema constitucional; seja punido 
severamente, seja mesmo enforcado o primeiro em
pregado publico, qualquer que elle seja, que pre
varicar, e cessaráõ taes clamores, proprios dos. 
escaldados de todos os partidos, que pensando impôr· 
aos povos com semelhantes lugares communs, ao 
contrario enganão- se, e por fim são sempre conhe
cidos. 

Desgraçadamente porém é esta a mania do tempo 
e o ha de ser ainda para o futuro, emqu·anto existi
rem os mesmos princípios, e emquanto não appare
cer uma reforma geral de costumes, e um mais bem 
entendido espírito de nacionalidade. Taes são, Sr. 
presidente, as razões em que me fundo, para não 
admittir, desde já, os jurados em todas as causas 
civeis, e só sim em certas e determinadas, como 
deixo referido; admittindo-os porém desde já nas 
causas crimes, conformando-me nesta parte com 
a doutrina do a1tigo em questão : este é o meu 
voto. 

Propoz-se a emen<ia e foi apoiada. 
O Sn. PAULA MELLO: - (Não se ouvio.) Mandou 

á mesa a seguinte emenda. 
" Haverão jurados em todas as causas c1vers 

e crimes em que podem ter lugar segundo a lei. 
- Paula ilI ello. » - Foi apoiada. 

O Sn. CARNEIRO: - Sr. presidente: Eu já hon
tem defendi a instituição dos jurados, opinei que 
era preciso admittir este juízo tanto no civel como 
no crime, e como um artigo bem explicito da 
constituição, porque elle interessa a divisão dos 
poderes políticos, e é, como se diz, o baluarte e o 
grande pilar do edificio constitucional representa
tivo ; alleguei além disto outros motivos de minha 
convicção a este respeito ; mostrei a essencia be
nefica de um semelhante juízo, composto de nossos 
pares sem a grande influencia da autoridade, que 
sempre altera mais ou menos a imparcialidade e 
independencia dos juízos permanentes; disse que 
era este o juízo primitivo dos povos, que todas as 
nacões livres o tinhão, e -nelle principalmente fun
davão as garantias de suas liberdades; notei que 
não se podia dizer que estivessemos absolutamente 
não preparados para receber esta instituição, porque, 
além de que os portuguezes de quem de~cendemos 
tivera.o desde os tempos mais escuros e remotos aa 
monarchia de ceri-o modo este· mesmo juízo de ju
rados, pois que nenhuma outra cousa parecem 
aquelles ricos homens e pi'inci paes das terras, pe
rante quem antes da o reação -dos magis~rados se 
tratavão e decidião as causas civeis e crimes só 'pe-
los princípios da razão e natural equidade, ainda 
hoje existem entre nós já os conselhos de guerra 
cujos vogaes são verdadeiros juracjos nos crime~ 
militares, já os juizos das _mezas de inspecção, cujos 
membros sem serem letrados, e aliás em parte da 
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escolha dos povos, constituem por isso uma especie do-se já a legislação, pelo qu e toca á imposição das 
de jurados, os quaes não só preparão os processos penas capitaes, por via da lei regulamentar que se 
dos negociantes fallidos que se devem remetter para houver de fazer para regimento dos jurados.' 
o tribunal superior da côrte, mas julgão afinal O nobre deputado o Sr. Costa Aguiar disse que 
sobre muitas materias civeis que lhes são comettidas as instituições se não devião introduzir prematura
quaes são todas .as questões relativas ás adminis- , me!lte, que a Inglaterra havia lentamente admittido 
trações das heran ças dos negociantes envolvidos em os Jurados, e que na Escossia havião soffrido diffi
soc1edades, ou que aos ditos negociantes .ficào culdades ; ponderou obstaculos a que se introduzis
devendo quantias considera veis; e eu mesmo sendo sem entre nós em todas as· ca usas civeis, e restrin
presidente da mesa da inspecção da minha provin- gio a sua admissão ás causas mercantis : os seos 
eia observei que os vogaes, com leves advertencias argumentos não me convencerão. 
sobre o que havia de legislação positiva, por via Eu sei pela historia de Inglaterra que os juízos 
de regra discutião os negocios com toda a far.ilidade ou côrtes dos reis, que de ambulantes se tornarão 
e discriçõo ; ponderei finalmente que era neces- depois fixas (assises) admittião ao principio os com
sa rio reformar deste modo o systema judiciario, purgadores á maneira da Allemauha, e os duellos, 
porque só assim preencheríamos a esperançosa ex- pela d1fficuldade de verificar de outro modo as pro
pectação dos poros, os quae~. como asseverou um vas em tempos de ignorancia e perturbação; sei 
dos Srs. deputados, muito particularmente inve- qu e Henrique II querendo pôr termo aos duellos, 
ctivão contra a prevaricação dos magistrados. publicou uma carta substituindo ao duello uma 
. Verdade é que estou persuadido que os magis- fórma de processo, para o qual o sherif nomeava 

trados não têm alguma predestinação para serem quatro cavalleiros, e estes nomeavão outros doze, 
máos, e que as prevaricações não são exclusiva- os quaes, quando não erão recuzados em cujo caso 
mente proprias desta classe, que aliás contém em se chamavão os que faltassem, deliberavão com o 
si muitas pessoas benemeritas; mas reconheço o sherif, que presidia e proferia a sentença, sendo 
facto do grande queixume que contra elles se levanta este o primeiro elemento do systema dos jurados 
nascendo tal vez parte dessa severidade, de ser esta em Inglaterra; sei que os senhores e barões inglezes 
classe depositaria de um dos poderes politicos, que não admittirão os jurados, e continuavão a ter os 
tanta influencia póde ter na felicidade geral, ou de seus tribunaes e côrles feuclaes com os duellos e 
se achar ella nas fun estas circumstancias de carre- todos os horrores daquelles tempos; sei finalmente 
gar com o odio resultante da viciosa organisação que os juízos dos jurados assim organisados 
dos nossos juízos, pelos reis, não obstante serem olhados como 0 re-

Seja como fõr, a necessidade da reforma parece fu gi? da nação, que os intitulou j~izo~ do_ paiz ou da 
evidente, e não deve ser sómente na parte criminal pa.tna f!Or ser~m mais ltberaes, .nao t111hao lugar. no 
porque an les a este respeito, como reconheceráõ pr111c~p10 sena o. nos caso~ mais. claros e notonos, 
muitos dos honrados membros, á excepção de pou- decidmdo-se amda os mais du~1~osos e compl1ca
c0s casos sobre cujo merecimento não interponho dos pelos duellos e chamados J.u1zos de Deus, até 
agora o meu juízo, em geral as decisões são quasi q_ue com o andar do te~po os. J~ados se estende
sempre propensas á equidade. Consideremos as ob- rao á todas as causas c1 ve 1~ e .cnmrnaes: estou cer!o 
jecções que se têm opposto ao estabelecimento dos em. todos esses. factos; mas Julgo_ qu~ delles se nao 
jurados: disse um nobre deputado que devendo por denva necessariamente a conclusao tirada pelo no
este systema ficar já separado o conhecimento do bre deputado. 
facto do direito, uma vez classificado aquelle, não Tambem a Inglaterra es tabeleceu lentamente a 
terá o juiz de direito ?utra co u.sa a fazer senão sua ~o~stituição, principiou pela grande carta, bill 
applicar a pena, que aliás é mmtas vezes cruel de d1re1tos, habeas corpus, etc., mas segue-se dahi 
e atroz segundo o nosso codigo: esta objecção, de- que nós não devamos fazer agora de uma vez a 
rivada da imperfeição do codigo, parece de alguma constituição para IJ:Ue fomos convocados? Se a 
sorte subsistente ainda na actual organisação dos Inglaterra procede u assim, foi pelas circ umstan
juizos, pois que só ao legislador, e não ao magis- cias em que se tem achado, as quaes nos não são 
trado compete a modificação das penas; é certo po- applicaveis, 
rém que pertencendo presentemente ao magistrado · Nada obsta portanto á que nos aproveitemos da 
ambas as attribuições, a da classificação do facto experiencia e accumulada intelligencia das nações 
criminoso e a da applicação da pena, póde o ma- que nos precederão na carreira da civilisacão, ado
gistrado ter alguma escusa no defeito da prova de ptani:lo de um jacto aquellas instituições que forem 
que elle é o appreciador, quando não imponha o evidentemente beneficas e proveitosas. 
maximo da pena; o que não poderá tanto verificar-se Se a sua utilidade é reconhecida não só nos casos 
a respeito do juiz de direito, adstricto á classificação crimes , mas lambem nos civeis, porque em todos 
feita pelo conselho dos jurados, pelo que nos pai- elles ha sempre factos a averiguar e direi.to a appli
zes, onde existem estes juizos apparecem alguns car, porque razão se concederá esse ben eficio da 
exemplos tl.e applicação de penas muito acerbas. menor demora no processo, e maior equidade na de-

Todavia já hontem se lembrou que este inconve- cisão2 sóme~te á classe mercantil em negocios que 
niente poderia remediar-se adoptando-se interina- lhe sao relativos? 
mente um codigo penal mais perfeito e humano Já em outra occasião disse que a nação deve pro
qual o da França, que posto se lhe apontem alguns teger com igualdade a todas as classes, e que o proce
defeitos não se pode duvidar que é trabalho de sa- diment.o contrario é odioso e antipolitico . Outros Srs. 
bios que aproveitarão a experiencia dos seculos deputados têm achado ditliculdade á introdução do jui
passados, e por via de regra graduarão proporcio- zo dos jurados, dizendo que nas cidades e villas princi
nalmente as penas aos crimes; e agora o honrado paes ainda se poderáõ achar homens com a instruc
membro o Sr. Galvão acaba de indicar que esta J ção e independencia necessarias para bem servir 0 
difficuldade se removeria, ou pelo direito de agra- emprego de jurados, mas que não acontecerá outro 
ciar que exercita sempre o imperante, ou reforman- tanto em muitas villas e lugares, principalmente 
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do interior, onde os cidadãos tem por grande en
cargo e vexame largar suas lavouras e empregos 
para se darem a negocios publicas, e os conheci
mentos e civ ilisação se achão ainda no maior atra
samento : a isto respondo que, se a nação clama 
.tanto pela reforma na administração da justiça, os 
cidadãos não duvidaráõ para consegui-la sujeitar
se a algum sacrificio, que evidentemente redunde 
em prol commum; e pelo que toca á falta de intel
ligencia pergunto eu, por ·quem se decidem presen
temente as demandas nesses lugares remotos de que 
se trata ? 

Pelos juízes ordinarios e seus accessores, que ás 
vezes são os mesmos escrivães de seus cargos; logo 
ou creio que a causa da justica ganhará sempre 
muito se a decisão dos pleitos fÔr commettida a dez 
ou doze homens desses mesmos rusticos, de cuja 
classe sahe o juiz ordinario. 

Quanto mais que a oste ultimo respeito eu não 
julgo que a ignorancia entre nós seja presentemente 
maior do que em os lugares correspondentes ella 
seria na 1 nglaterra no seculo XII, em que principiou 
<l esLabelecer-se alli o systema dos jurados; nem de
vemos desconfiar que, admittida a liberdade da im
prensa, a entrada franca dos bons escriptos das na
ções adiantadas, e cuidando-se na educação publica, 
as luzes deixem de progredir muito rapidamente, e 
de habilitar os nossos cidadãos para serem bons 
juízes de facto, em cuja escolha aliás é provavel que 
os eleitores procedão com toda a circumspecção, 
pelo muito que a todos vai no bom acerto dei la. 

Taes são, Sr. presidente, as reflexões que tenho 
a fazer sobro os jurados, ellas não devem ser sus
peitas proferidas pela boca de um magistrado ; to
davia como sou acostumado a desconfiar sempre de 
minhas opiniões e a respeitar muito as alheias, 
observando qne alguns Srs. deputados têm en~n
ciado receios e prognosticado males pela repentma 
reforma dos nossos juizos, e lembrando-m'3 que ás 
vezes as mais formosas theorias têm encontrado na 
pratica graves obstaculos, com que se não contára 
ao acto chrsua concepção, não qu~ro que em .tempo 
alrrum me possão chamar arch1tecto de rumas, e 
po

0
r isso o!fereço ainda á consideração da assembléa 

um arbitrio que agora me occorre, e me parece 
prudente e capaz de destruir todas as difficuldades. 

Determino a as em bléa que se elejão jurados nas 
cidades, villas o lugares nota veis para julgarem de 
facto, com os competentes juizes de direito, todas 
as causas crimes e civeis, aos quaes possão as par
tes recorrer, sempre que qualquer dellas escolha e 
prefira esta forma de juizos, co~tin_uando t~~avia 
os actuaes juízos e tribunaes de JUSt1ça a dec1d1r as 
causas dos que voluntariamente se submelterem á 
sua j urisdiccão. 

Desta fórii1a tudo se concilia ; porque se os j uizos 
de jurados são tão benefic_os como estamos persa~: 
didos e geralmente se Julga, a elles recorrerao 
semp~e os povos, e em breve tempo ficaráõ d~ser
tas as audiencias dos magistrados e actuaes tribu
naes de justiça , que por sua evidente _inutilidade 
deveráõ então cessar; e no caso contrano colhe-se 
o desengano sobre a projectada reforma, sem que a 
marcha e administração da justiça lenha sido retar
dada ou so!frido algum outro inconveniente : a ex
peri~ncia não deve ser_n;iuilo longa, e nada me pa
rece tão salutar e dec1s1vo como uma semelhante 
.demonstração. Proponho portan_to uma emen?a ao 
artigo de que se trata, concebida nos segmntes 
.termos: 

« Todo o cidadão brazileiro, que se não conten
tar com os j uizos estabelecidos, poderá recorrer aos 
dos jurados, apesar de qualquer opposição da parte / 
contraria, em qualquer estado do li tigio, seja civil 
ou criminal, O juízo dos jurados será regulado por 

1 uma lei especial; e tanto neste ,como nos juízos es-i 
tabelecidos para a imposiçãq das penas, autorisa ·a 
constituição o actual codigo penal da França em 
tudo quanto fõr applicavel, mas só temporariamente \ 
até á publicação do correspondente codigo nacional. 
-Francisco Carneiro, »-Foi apoiada. ' 

O Sn. CosTA AGUIAR :-Sr. presidente, como o 
honrado membro, que acabou de fall~r, pareceu em 
certo modo dirigir-se a mim, pretendendo contestar 
alguma parte dos meus argumentos, é forçoso res
ponder-lhe, com aquella moderacão propria do meu 
caracter e genio. • 

Custa a crer como possamos s~r taxados de par
ciaes, por estabelecermos desde já os jurados em 
certas e determinadas causas civeis: ou o nobre de
putado não entendeu o meu discurso, e o fio dos 
meus argumentos ; ou então concebe a idéa mais 
celebre e particular do que se chama parcialidade. 

Será parcialidade, Sr. presidente, estabelecermos 
nós os jurados, desde já, sómente naqu<Jllas causas 
já em certo modo decididas desta maneira, como 
acontece em todos os negocios e transacções mercan
tis, que por via de regra são incumbidos a louvados 
experientes na materia, e conhecedores de taes fa
ctos, cujos laudos são quasi sempre attendidos, e 
muitas vezes seguidos pelos magistrados, que com 
elles se conformão decidindo as questões pda ma
neira porque elles a entendem? 

Será parcialidade admittirmos desde já jurados 
em todas as causas de demarcacões, de confrontacões 
de limites, de averiguações d

0

e perdas, e damnos, 
etc. , que lambem costumão ser decididas q!J.asi sem-
pre da mesma fórma ? · 

Isto é tão claro que não merece ser explicado ; e 
seria perder tempo entrar novamente em questão, 
repetindo-se outra vez aquillo que se niio entendeu, 
e de que não tenho culpa. 

Cumpre todavia accrescentar, ao que ha pouco re
feri, mais esta razão; e vem a ser, a falta dos recursos 
que é preciso estabelecer para o devido andamento 
dos jurados nas causas civeis. 

Os inglezes tem separado as decisões de equidade, 
das de justiça : existem além disto certos proce·ssos 
addicionaes para coarctar a autoridade dos mesmos 
jurados, taes são os recursos a que o direito inglez 
chama.-The i·iglh of attaint~the motion for new 
trial-the bill of exceptions, etc. 

Nada disto existe entre nós. E como pôr já em 
effectividade semelhante instituição, sem preparar
mos primeiro o caminho por onde deve proseguir, 
e sortir o seu devido effeito esta reforma ? 

Qual deveria ser o resultado, e as mellioras que 
provir podião de tão util estabeleciment,p, se não 
procedermos com prudencia e circumspecção ? 

Talvez, Sr. presidente, que o remedio, que por 
tão apressados meios nos propomos dar, só sirva de 
transtornar a marcha dos negocios, e de introduzir 
novos e maiores abusos. 

Por todos ostes·principios, e pelos que expendi no 
meu anterior discurso, sustento e sustentarei sem
pre o meu voto alli emittido. 

O Sn. FRANÇA :-Muito teria eu que dizer, se me 
propuzesse dar resposta aos differentes discursos, em 
que tem divagado o debate do artigo que se centre;-
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verte.; mas como entendo que isso pouco aproveita
ria á doutrina do mesmo artigo, cingir-me-hei a 
ella. 

Diz o projecto « por emquanto haverá sómente 
jura'dos em ma terias crimes : as civeis contin~ar~õ 
a ser decididas por ju,izes e tribunae.s. J<;sta restncçao 
dos jurados não fórma artigo constituclonal. » 

Temos consequentemente tres proposições no ar-
tigo: . 

1. a Que os crimes do cidadão brazileiro hão de 
ser necessariam~~nte julgados em juízo de jurados : 

2. • Que os casos civeis continuaráõ a ser julgados 
como o têm sido até agora : 

3.• Que estes mesmos casos civeis poderáõ ser 
todavia tambem julgados em juízo de jurados) se 
isso se entender conveniente pelos futuros legisla
dores; porquf3 a-restricção ao dito respeito não fór
ma artigo de constituição. 

Quaes .sejão os motivos pois para se fazer artigo 
constitucional do estabelecimento dos Jurados nos 
casos crimes, e não se praticar o mesmo a respeito 
dos casos civeis, deixando todavia am pia liberdade 
aos legisladores futuros para o admittirem, ou dei
xarem de admittir nos mesmos casos civeis, é todo o 
ponto da questão que cumpre elucidarmos. 

Ha porém tanta differença para a causa da liber
dade civil entre a índole dos casos crimes, e a dos 
casos civeis, quanta vai de um circulo a um qua
drado . 

Nenhuma nação se póde chamar li~re, m11:s ~scra
·va, e muito escrava, uma vez que a imparcialidade 
não presida aos juízos que se houverem de formar 
sobre a criminalidade dos actos praticados por qual
quer dos seus cidadãos. 

Esta imparcialidade, quanta se póde alcançar no 
-estado das sociedades humanas, só se póde presu
mir de um juízo de jurados, porque sendo os ma
gistrados, como são, creaturas do governo, e delle 
absolutamente dependentes, tornão-se, por esta re
lacão de interesse tão immediato, instrumentos pas
sivos da sua vontade. 

Ora se acaso o cidadão tiver de ser julgado sobre 
a criminalidade de uma acção que pareça suspeita de 
attentar contra o soberano immediatamente, ou 
contra as primeiras autoridades de um estado, a 
cuja dependencia estão os magistrados, de certo 
deve soffrer a triste sorte de ouvir a sentença de um 
juiz suspeito, por não dizer antes (que é o m~is ~erda
deiro) de um juiz votado a fazer delle o saw~c1.o de
vido á vingança d~quelle de .ql!-e~ o mesm~ JUIZ de
pende; e eis aqm como d1v1d1dos theoncam.ente 
pela constituição os exercícios dos poderes .Poht1c_os, 
viria a unir-se, e concentrar-se no executivo o JU
diciario com uma"amalgama tão viciosa, quanto é o 
apparato . de sep_ara.ção e ~ndepeqdencia, com que se 
inculca aos olhos do publico. 

Não é , f40is a perfeição do juiz~ ~que nos induz.ª 
fazef.artigo constitucional da d~c1sao das .c~usascn
mes por jurados ; é sim a moralidade dos_Jm~es, nos 
quaes difiicultosamente p<)de ~aber a intriga, ou 

· influxo das 'paixões, pela maneira franca, extempo
ranea, e liberal com que são, nomeados. 

Não é pela , perfeiçã,o do juízo,, o.utra vez digo, 
que nós constituímos essa norma de Julgar as caqsas 
crimes, é pela necessidade que t13mos :le salvar o 
grande .principio da diVisão. dos poderes, para que 

' não se·amalga}Djlm nunca, . e ãC"âbrunhem; ·com o 
·seú pêso e aécão, a liberdade civil, de quê pratica-

• ménte deve gÔsar o homem na sociedade. 

Portanto sejão quaes forem os inconvenientes que 
se nos antolhem na pratica desse juízo crimiual, 
ficão sendo de nenhum momento, considerados que 
sejão, como devem ser, em relação ao grande prin
cipio politico da divisão pratica dos poderes ; poden
do-se ingenuamente dizer que não ha, nem póde ha
ver, segurança individual em um paiz onde a vida 
do cidadão, e a sua liberdade estão á disposição do 
governo, pelas senLenças que este se faz dar por ma
gistrados, creahuras suas, e da sua continua dopen
dencia. 

Ora esta necessidude que assim se dá para admit
lirmos os jurados nos casos crimes, não milita iden
ticamente nos casos civeis; onde as controversias 
ordinarias entre cidadão e cidadão sobre o direito 
dos seus haveres, pouco influem na liberdade polí
tica de uma nação ; e se acaso as prevaricações dos 
magistrados nos tem feito desejar as reformas, não 
são ellas um mal t.ão desesperado, nem é o remedio 
do.s jurados tão especifico, e exclusivo, que o tenha
mos como unico para salvar a integridade da justica 
vacillante na mão dos mesmos magistrados. · 

Nós já conhecemos os abusos dos nossos juizos ; 
mas ainda não sabemos aquelles que a malícia hu
mana póde inventar nos outros que lhes queremos 
substituir. 

Aprendamos pois primeiro pelas lições da mes tra 
experiencia, nos nossos processos crimes por meio 
de jurados, como mais simpleces, aquillo qu e depois 
devemos appli~r delles aos.casos civ.eis, afim de que, 
com o descredito da nossa 1gnorancia, não mallogre
mos as esperanças dessas boas instituições, fazendo
lhes imputar os defeitos que só são proprios da sua 
má applicação, o imperícia dos seus introductores . 

Deixemos ampla liberdade aos legisladores qur 
nos houverem de succeder para que, aproveitando- se 
.da mesma experiencia, possão satisfazer as esperan
ças de ver~os refor.m~do o nosso fôro judicial, do 
uma maneira, que d1mmuaas queixas que ora aggra
vão a sorte da justiça ; e passe o artigo como se 
acha redigido. 

O SR. XAVIER GARCIA:-( ão o ouvirão os ta
chigraphos.) 

O SR. D1As :-Eu creio que está provado eviden- \ 
temente que são necessarios os jurados; a questão 
que resta, a meu ver, para decidir é, se elles hão 
de ter lugar sómente nas causas crimes, ou tambem 
nas civeis. 

Está decidido que os jurados são os baluartes da 
segurança publica, e que sem elles nenhum povo 
póde chamar-se livre ; ora se por elles se garantem 
os direitos individuaes, e estes podem ser atacados 
tanto nas causas civeis como nas crimes, segue-se 
que em umas e outras devemos ser protegidos por 
esta admiravel instituicão. 

Demais nós fornos ·convocados para estabelecer 
um governo constitucional, e fazer as reformas ur
gentes, e eu creio quo nenhuma é•mais urgente do 
que a creação de um juizo, que vai pôr termo a 
tantas infames chicanas e rabulices, e proteger a se
gurança pessoal e ~ da nossa propriedade. Se depois 
de termos anf un_ciado aos povos que hão de gosar 
deste bem,. Ih o nao concedessemos, nós os veriam os 
indignados, bem como succede com as criancas a 
quem _se mostra uma fructa ou qualquer cou·sa 'de 
comfilr, e se lhe não dá, ou se lhe arranca depois· de 
lh'a ter dado. 

Não .quero combudo que este bem ·se ordene sem 
' distincçã? ; ha de fazer-se, em Tegra, e para isso 
mandarei uma emenda; pois na conformidade do 
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que a loi deLerminar deve haver jurados no civel e 
no crime. Quando peço para os ouLros tambem 
peço para mim, porque acabada esta commissão 
vou confundir-me com os mais, e quero gozar deste 
beneficio, para não ver tantas demandas eternas, 
que são o opprobio dos magistrauos, classe que eslú 
hoje muito atacada, bem que não seja della só que 
nos vem todo o mal; sei que muitos não merecem 
o nome de ministros, e que são a escoria da magis
traLura, mas outros são de honrada conducta; e a 
moda é não fazer distincções; como succede Lambem 
com a classe ecclesia:stica , cm que por causa 
dos máos se viluperão os bons. 

Dê-se pois o remedia que póde dar-se, e salisfaça
se á expeclação dos povos que tanto desejão esta 
instit ui ção; mas haja uma lei que regule este ne
gocio. Eis-aqui a minha emenda. 

« Haveráõj urados no cível e crime, segundo a 
lei determinar. 1>-Dias.-Foi apoiada. 

(Fallilrão lambem os SI's. Alencar, Lopes Gama, 
e Andrada Machado, mas não se entendeu o tachi
grapho Victorino.) 

Julgando-se afi nal di scutida a ma.teria, requereu 
o Sr. Carneiro da Cunha que a votação fosse no
minal ; e consultada a assembléa approvou o reque
rimento. 

O Sn. AND l\ADA MACHADO: - Será bom que para 
a votação, o ar tigo se divida, porqne tem duas 
partes, e que se proponha: 1. 0 Se desc_!e_jfi ha dP, 
harer jurados nas causas crimes: . 0 Se os ha de 
haver tambem nas civei5." Se isto se vencer estão 
tiradas todas as duvidas; se não se rencer esta se
gunda parte, lemos então a 3• questão, se isto 
forma artigo consti tucional. 

O n. illuNrz TAVAl\ES :-0 que V. Ex. deve seguir 
é o que prescreve o regimento; proponha se pas~a 
o artigo tal qual, salva a redacção. 

O Sn. ANDl\ADA MACHADO : - O regimento não 
prohihe divisões de materias; o Sr. presidente póde 
fazei-o. 

O SR. C.rn1rnmo :-0 que eu quizera é que se 
lesse o artigo com todas as emendas antes de se 
votar, para que se não vote sem se attender a al
guma ; se isto uão implica com o regimento peço 
que se faça, porque a mateda é importante. 

O Sn. ECl\ETARJO leu o artigo e as emendas. 
O Sr\ . PRESIDENTE, ponderando que a ma teria era 

de grande importancia e responsabilidade, o que 
por isso requeria a maior clareza ao propor-se, 
disse que combinando a duutrina do artigo com as 
emendas, Íl.lzia as perguntas seguintes: 

l. • assem biéa quer que dr.sde já se estabele
cão jurados nas rnsas cri mês? Os senhores que assim 
õ entenderem dirão que sim , e os que forem de pa
recer contrario dirão que nâo. 

Decidia-se que sim por 70 votos contra um, que 
foi o do . SilvâLislJoa. 

V otárão portanto que heuvessem logo jurados 
nas ca usas crimes os Srs. Andrada Machado, Gomi
de, oêlrn Franco, Rodrigu"es Vellozo, Xavier de 
Carvalho, Martins Bastos, Navarro d' Abreu, Ri
beiro Campos, Ferreira França, Calmou Junior, 
Bispo Capellão M r, Gama, Lo pes Gama, ArauJO 
Vianna, Dt1arte Silv;a, Brant Pontes, Muniz Ta
vares, Ferreira Barreto, aula MeUo, .Montesuma, 
Carneiro, Fortuna, Accioli, Dias, Teixeira Vascon
cellos, Jlodrigues de Carvalho, Caldas, Rezende 
Costa, A~ar, Costa Aguiar, Cruz Gouvêa, Fer-

reira Nobre, Souza Mello, Fernandes Vinheiro, Maia, 
Pacheco e Silva, Marianno d' Albuquerque, Silveira 
Mendonca, Carneiro da Cunha, Senoa Bibeiro 
Furtado· de 1renãonça,--CõsLa Carvalho, Aodrad~ 
Lima, Teixeira de Gouvea,Carvalho e' Mello, Pe
drei ra do Couto, Fran9a, No!Zueira da Gama Ca
rnara , Ili beiro de' ampaio, L.ãvãlêaóli de La~e~dá 
Drnellas, Almeida e Albuquerque, Velloso Soares' 
Hodrigues da Costa, Galvão, Calmon Seoior Fer~ 
r~ira d' Araujo, Locio e Seilbitz, erguei ro, Àraujo 
Ltma, Costa Barros , Alvares da Si va, Oliveira a
c1ef He!1rig,ues de llezende, Faria Lobato, Teixeira 
da Costa, Sõbre1Ta, Hollanda Cavalcanti, Garcia d' Al
meida. 

Propoz o Sr. presidente em 2° lugar: A assem
biéa 1er g_u~igualmente desq(;) j;ise .es Labe (:)çao ju
ra os na~causas civeis ? Os senhores que o quize
rem Ciiraõ que si1n ; e os que fo rem de pa~·ecer 
contrario diráõ1jtre não. 

Decidia-se que sim por 55 volos conlra 16. 
otrirão contra, os Srs. Ãndradã Machãrio, Ro

drigues Veflõsõ.Brant Pon1es, · uniz Tavares, Fer
reira Barreto, Rõéfr1gues ·de Carvalho, F~rnandes 
Pinheiro, Silva Lisboa, Carvalho e Mello, No rrueira 
da Gama;'"" França, Calmou Seniór-;" Ferrei%. de 
Ãraujo, ArauJOLima, Henriques de llezende, Faria 
Lobato. ~. - -- - • 

Votárão e.L~v_Qr, os Srs. Gomide, Rocha Franco, 
Xavier d() Carvalho, Martins Bastos, Navarro 
d'Abreu, Ribeiro Campos, E..erreira Franca, Calmo:n 
Junior, Bispo Capellão l\16r, Gama, opes ~ ama,.
Ãraujo Yianna, Duarte Silva, Paula e l\1ello, l\fon
~, Carneiro, Fortuna, Accioli, Dias, TeiXelra 
Vasconcellos, Caldas, Rezende Costa, Alencar, Costa 
Arruiar, Cruz Gouvêa, Ferreira Nobre , ouza l\féI1o 
!\'~aia'. Pacheco e Silva, ~Iariann o d' Alb~qu erqüe: 
S1lve1ra Mendonça, Carneiro dª- Çugha, Senna Ri
beiro, Furtado de Mendonça, Costa Carvalho, An
drade Lima, Teixeira de Go11vêã, Pedreira do Couto 
Crunara, Ribeiro de Sampaio, Cavalca nbi. d~ La~ 
cerda, Orne~as, Almeida e Albuquerque, Velloso 
Soares, Rodngues da Cosla, Galvão, Locio e Seil
bitz, Vergueiro, Costa Ilarros, Alvares da Silva, 
Oliveira Maciel, Teixeira da Costa, Sob reira, Hollan
da Cavalcanti, Garcia d'Almeida . 

Passou en tão o Sr. presidente a propor a emenda 
do S.r.:...Andrada l\iachado; Julgou-se QTejucilcãda. 

Propoz depois a do Sr. Carneiro da Cunha: Jul
gou-§e o mesmo. 

O Sn. CARNEIRO pretendeu que a sua emenda não 
estava prej udicacla ; e porque houve differenca de 
opiniões, declarou o Sr. presidente que passâva a 
prqpor todas as emendas, para se deliberar quaes 
erão as prejudicadas; e propondo sutcessivamente 
as dos Srs. Costa Aguiar, Carneiro, Dias, e Paula 
e Mello, julgou-se que todas o estaYão ; asshn como 
o resto do artigo, que por isso se não poz á vota
ção. 

O SR. SECRETARIO CALMON leu uma representacão 
de Felix Ilenvenuti, em que expoz que pro_pondo"-se 
-ª' ~ublicar em l_i"ções o-systema lilterariÕ philoso
p}J1co, e ana1)'t1co da arte ~a {lalavra - e tendo já 
publicado a l â liÇao, a olferecía á assembléa para 
obter a sua <!,pprovação ou desapprovação. 

Os exemplares da dita l • lição distribuirão-se 
pelos Srs. deputados, e a representação foi remet
tida á commissão de instrucção publica para avaliar 
o seu merecimento. · 
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Passando-se aos pareceres, leu-se o das commis
sões de guerra e legislação sobre o modo de julgar 
as prezas feitas pela esquadra nacional, adiado na 
sessão de 22 de Outubro. 

O Sn. CARVALHO E Mm.Lo :-Quando se apresen
tou este parecer, eu pedi a palavra, porque não fiz 
delle o mesmo j uizo que hoje faço depois que o ou vi 
ler; agora que vejo que o que se exige são esclare
cimentos sobre as instruccões dadas a lord Cochrane, 
e condicões com que enti·ou no servíço tlo imperio, 
nàõffiêOpponlio ; e quando as commissôes depois 
de esclarecidas derem a sua opinião, eu direi o que 
entender . 

Posto o parecor 1í votacão foi approvado. 
Seguio-se a indicãção do Sr~Rocha Franco para 

se nã arrematarem ._2S dízimos na p_rovincia de 
l'r1i!laS, até baver sobre isto deliberação da assem
bléa; cuja indicação ficára adiada na sessão de 23 
de Outubro. 

O SR. NoGuEmA DA GAMA :-A junta da faz enda da 
província de Minas-Geraes tem por muitas vezes 
representado, que as rendas publicas da provincia 
não chegão para as suas des pezas , faltando annual
mente a quantia de sessenta contos de réis com 
pouca differença. Que este desgraçado estado dará 
causa a um progressivo augmento da divida pu
blica com manifesto damno dos empregados nas 
repartições militar, civil, e ecclesiastica, ninguem 
o póde duvidar. 

Que se de1rão dar providencias a tão grande mal, 
não ha duvida: rnas que em lugar de as darmos, 
sómente se expeção ordens ú junta, para que se não 
arrematem os disimos já vencidos, emquanto esta 
assembléa não deliberar so bre a execucão do de
creto de 16 de Abril de 1821, não acho inativo su f
fici ente. Conheço, que esta indicação se dirige a 
livrar os povos do vexame dos contractadores dos di
simos, que por toda a parle é grande, e muito es 
pecialmente na provincia de Minas-Geraes, e em 
todas as centraes, onde os generos no lugar da sua 
producção tem pouco ou nenhum 1•alor: eu so u o 
primeiro em desejar ver livro os povos de seme
lhante flagello : mas uma tal ordem agora e: pedida 
nada aprovei ta . 

Os disimos estão arrematados, e sem fin ali sar o 
tempo dos contractos, seria a maior injustiça o res 
cindil-os. Se algumas poucas freguezias ficarão sem 
arrematação, foi isto sem duvida pela sua insign i
ficancia, e por não apparecerem licitantes: es tas ar
rematacões se faz em por tres annos, e sómente se 
cobrão ºos disimos depois de vencidos os ánnos, e 
até com espera de nm, dous, e mais annos além d0 
triennio, salvo os rarissimos casos de se pagarem 
adiantadamente os disimos por avença feita entre o 
lavrador, e o contractador: logo não acho funda
mento pata semelhante ordem : pelo contrario muito 
conviria, que quanto antes se tomasse em conside
racão o decreto de 16 de Abril de 1821, e se resol
vesse, qual deva ser o systema a seguir nesta co
lecta, para ser posto em pratica, quando finalisarem 
os actuaes contractos, o que na província de Minas
Geraes será em Dezembro de 1824; no entanto não 
me opponho, a que se ordene á junta da fazenda da 
dita província, que esta colecta seja feita por ad
ministradores de sua escolha, e nomeação naquellas 
fregnezias, se ainda algumas houverem, qu e não 
tenhão ~ido arrematadas, afim de não haver algum 
fu'turo embaraço na execução do syslema, que esta 
assembléa adoptar. 

Que se fizerão arrematações dos disimos na pro
víncia de l\1inas-Geraes não obstante o decreto, que 
deu nova fórma a esta colecta, é um facto notorio, 
e praticado pela junta da fazenda, sem duvida por 
se achar com um deficit annual de perto de sessenta 
contos de réis para as suas despezas ordinarias ; de
ficit, que d'antes não tinha, ainda quando suppria 
com cento e vinte contos de réis annualmente para 
as despezas da extracção dos diamantes, supprimento 
que não lhe foi mais possível fazer. 

A junta se vio repentinamente privada de uma 
renda annual de mais de noventa contos de réis, 
sem ser ouvida, pela suppressão do imposto sobre o 
sal, que se cobrava por entrada nos registros da pro
víncia, sem que lhe substituísse outra renda equi
valente, e que menos pezasse sobre o povo ; encarou 
o decreto de 16 de Abril de 1821 como destruidor 
de outra renda essencial da província; muitos o 
tem lambem encarado como inexequível: e no apuro 
em que se achou, só vio na arrematação dos disi
mos algum pequeno recurso, para ir fazendo algu
ma face ás despezas mais urgentes , o não deixar 
totalmente abandonados os empregados publicos. 

E' muito facil o destruir o qne está feito ; custa 
porém muito o tornar edificar: é muito facil apon
tar difficuldades , e embaraços .na execu~âo das 
ordens, principalmente, sendo fiscaes: e muito 
agrada vel, e muilo bem recebida qualquer indicação, 
que pareça tendente a livrar o povo de oppressões, 
e com especialidade do pagamento de impos tos : 
mas é tambem muito desagradavel, e até iníquo, o 
deixar morrer de fome, e de miseria os empregados 
publicos, caminhando-se a passos largos pura a des
truição do governo, por se haverem imprudente
lllente destruído as fontes da renda pu blica, que 
parecião onerosas , sem se procurarem, e desig
narem logo outras equivalentes. 

Peção-se portanto informações ájunta da fazenda 
de Min as, para q11e esta assembléa haj il de estabe
lecer um systcma geral, e uniforme na ;i ~ recadação 
dos disimos, aproveitando-se o tempo, crue ainda 
resta ao contractadores para e ta deciião, pondo
se em pratica o novo systema, quando flnali sarem 
os contractos; e por cautela se diga á junta, que 
faça arrecadar por administradores os disim os das 
freguezias, que não estiverem arrematadas, que 
penso serem muito poucas, e essas do insignifi
cante rendimento, reduzi ndo-se a isto a indicação 
do illustre deputado o Sr. Rocha Franco ; e accres
ce ntando-se , que o mesmo se pratique, no caso de 
finalisarem as -actuaes arrematações sem que tenha 
esta assembléa adoptado algum outro methodo a 
semelhante respei to. 

O SR. TEIXElllA DE Gouv~A :-Eu creio qne se não 
tem entrado no verdadeiro espírito da indicação do 
Sr. Rocha Franco ; ella quer que se ponha em exe
cução na província de Minas-Geraes o decreto de 
lü de Abril de 1821 ; e como antes da dPliberação 
da assembléa sobre es te objecto pód e nc •ntecer, 
que pela junta da fazenda daquella proviil ia se 
arrematem os mesmos disimos, elle requer que se 
mande já sustar naquella arrematação até decisão 
da assembléa. 

Sr. presidente, eu ainda até hoje ignoro por que 
fatalidade se deixou de executar naquella província 
o citado decreto, tendo-se posto em pratica, creio 
eu, em todas as mais do imperio, ou ao menos na 
maior parte 1 

Admira-me mesmo que esta indicação tenha en
contrado a mais pequena opposição, quando é tão 
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publico e uotorio o vexame que os povos sentem 
na administracão do contracto dos dizimos por meio 
de arremataçõ

0

es ! São na verdade bem liberaes as 
idéas dos Srs. deputados que a ::ombatem ! 

Eu reconheço, Sr. presidente, o principio de um 
illustre deputado de que é summamente perigoso des
tituir os empregados publicos dos meios de sua de
cente sustentação, o que é caminhar para a des
truição do governo; mas nem por isso posso reco
nhecer, que para resalvar este inconveniente fosse 
necessario á junta da fazenda de Minas-Geraes pro
ceder de seu motu proprio, como creio ter ouvido, 
á arrematação dos diziroos, preterindo a saudavel 
disposição do citado decreto. 

São mui apoucadas as minhas idéas em economia 
política, mas a experiencia me tem feito convencer, 
que neste ramo de renda publica nenhuma admi
nistraçfto póde ser peior, que a das arrematações, 
ao menos nas províncias do interior. _ 

Eu servi por mais de seis annos na junta da fa
zenda de uma província, que deve talvez em gran
oo parte a sua decadeucia a este systema de atlmi
nistração. 

Ninguem hoje ignora que o contracto de rendas 
publicas tem sido uma especulação, que só tem 
aproveitado a meia duzia de individuos, com ve
xame dos povos e nenhum interesse da fazenda pu
blica; para demonstrar esta verdade nada ha mais 
opportuno que aquella mesma província. A sua di
vida activa e enormíssima procede na maior parte de 
contractos, em que os povos forão vexados e a fa
zenda publica está no desembolço do preço, e o 
peior é que grande parte delle talvez nunca che
gue a realisar-se, accrescendo a isto que, quando 
procura agora arrecadai-o, vê-se na necessidade de 
promover execuções contra fiadores, destruindo fa
bri cas; o que indirectamente a traza a prosperidade 
daquella província. E tudo isto a prol de quem? 
A prol de meia duzia de individuos,que procurarão 
este ramo de negocio, ou para pagarem as dividas 
particulares que os vexavão, ou para satisfazerem 
a sua prodigalidade, ou finalm ente para se enri
quecerem á custa das lagrimas e do suor dos po
bres . 

Eis, Sr. presidente, o motivo por que no meu 
sentir se deve quanto antes obstar a que continúe 
um tal systema de administração . 

E' verdade que foi impolitico privar aquella pro
vincia da renda de mais de 90:000$000 de réis pela 
subtraccão do direito do sal e não lhe substituir ou
tra renda equivalente; mas por isso havemos lam
bem prival-a dos beneficios do citado decreto quan
do eu creio que seria mais util que se tivesse exe
cutado e que subsistisse aquelle imposto, porque 
segundo me informão, o sal tem-se vendido pelo 
mesmo preço ? De certo que não. 

Eu não creio que fosse indispensavel á junta lan
çar mão deste recurso de fazer arrematar os dizi
mos para occorrer ás suas necessidades; porque sei 
qu e não ha a maior exacção nos pagamentos; sei 
até que c_stes se não vencem, senão com 15 mezes 
de espera; estando convencido de que por boa ad
ministração seria mais prompta a entrada nos co
fres . 

·Além disto, não se podendo negar que deve ha
ver toda a boa fé nos contractos, a junta por ullla 
tal medida punha o governo em tortura, quando 
entendesse que o decreto, não obstante as suas re
clamações, devia executar-se. 

E' verdade que a junta da fazenda, prevenida tal
vez pelo aferro que ordinariamente temos aos cos
tumes antigos, encarou o decreto como inexequível; 
~ é natural que esta prevenção fosse apoiada pelos 
interessados, que não são poucos, pois além dos 
contractadores, . o são lambem os grandes lavra
dores, com quem os contractadores ordinariamente 
não têm duvidas, pois só as ha com os miseraveis, 
a quem apresentão uma conta arbitraria, pela qual á 
força de ameaças, os obrigâo a passar um credito, 
que ultimamente é a origem da sua ruína; mas, 
Sr. presidente, se a experiencia é a grande mestra, 
não podemos hoje sustentar a prevencão da junta, 
porque nesta provincia do Rio, têm sido mui palpa
veis as vantagens; o mesmo, creio, tem acontecido 
na maior parte das províncias do imperio; e para 
que aos adversarios não reste o argumento de que 
o decreto só é exequível nos portos dd mar, pela fa
cil conducção dos effeitos, eu devo declarar, que 
elle se poz em exec ução na província de Goyaz, 
sem duvida uma das mais distantes, das centraes e 
de menos recursos de conducções; e segundo as in
formações que tenho, o resultado não foi contra a 
fazenda publica. Quando se tratar deste objecto, 
eu exporei os meus sentimentos. 

Agora só me cumpre dizer, qui:i á vista do que 
levo dito, voto para que passe a indicacão, para que 
se ordene immediatamente á junta que suspenda as 
a;-rematações e que faça por ora administrar por 
conta da fazenda publica, os dízimos, até resolucão 
da assembléa. • 

O Sn. NoGUEIRA DA GAMA :-Eu não disse que 
queria que se não mandassem sustar as arremata
ções; sómente affirmei, que esta indicaci.i.o era des
necessaria, salvo o caso de se haverem por nullas 
as arrematações que estavão fe ilas, o que seria in
justo, pois que semelhantes contractos se fazem não 
dos àüimos já vencidos, mas dos qu e deverem ter 
lugar no decurso do triennio, que se arremata: ora, 
estando contrac tados e ainda que já vencidos, não 
cobrados pelo arrematante , como sem violencia nos 
poderíamos ingerir no que é de propriedaJe alheia 
pelo acto da arrematação ? 

Fui, porém, de voto que se pedjssem informacões 
circumstanciadas ájunta e que por cautela se Jhê or
denasse , que cobrasse por administração os dizimos 
das freguezias, que não estivessem arre ma ladas, se 
algumas houvessem e que o mesmo praticasse com 
as que estivessem arrematadas, quando acabasse o 
triennio contractado, no caso de ainda então não 
ter esta assembléa dado nova fórma á arrecadacão 
deste imposto. · 

Este meu parecer não merece ser taxado de ultra
liberal , como enfaticamente indica o illustre depu
tado: é conforme á justiça e á boa fé da hasta pu
blica . 

Tambem não affirmei, que a junta da fazenda de 
i\J inas-Geraes, sem estar autorisada para fozer se
melhantes arrematações, de seu mot.u proprio as 
fez. A junta se vio quasi de repente sem nrnios de 
occorrer ás despezas publicas pela su ppressão do 
imposto sobre o sal por entrada , que annualmente 
dava mais de noventa coutos de réis, sem que se 
lhe substituísse outra renda: já havia suspend ido a 
consignação de cento e vinte coutos de réis, que an
nualmente dava para as despezas da extracção dos 
diamantes, por não ter meios para a continuar : 
enc11rou a execttção do decreto de 16 de Abril de 
1821 como muito difficil e de grande di111iuuição 
da renda dos dizimos, uma das principaes quff lhe 
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restavão; fez suas representações ao thesouro1 ,Pe
oindo soccorro para poder fazer as d~spezas an
iiuaes e ordinarias, para que lhe fallavao sessenta 
éontos de réis proximamente, fazendo suas refl~
xões sobre o sobredito decreto e propondo o me10 
que lhe occowia, como mais productivo, sobre a 
arrecadacão dos dízimos. . 

Pel~ re.parlicão do thesouro se lhe respondeu, que 
ficasse sust:adâ a execuoão do decreto do 16 de 
Abril de 1821, emquaritõ pela assembléa se não to
masse alguma outra deliberação a respeil0 desta 
colecta. 

Ora, achando-se a junta desembaraçada da exe
cução do decreto, reputou em pé a legislação e or
dens anteriores, que ha vião sido revogadas p~l~ so
bredito decreto, e passou a contraclar os d1z1mos 
segundo a pratica antiga, pois que não ~l ovia dei
xar em abandono esta colecta, de que lrnha tanta 
necessidade, ficando-lhe sómente a alternativa de 
conlractar ou de administrar; como, porém, nada 
se lho disse pelo thesouro a tal respeito, adopto u o 
primeiro methodo, por 1 he parecer i:nais proficu.o: 
eis aqui salvo o comportamento da JUnta, subsis
tindo ao mesmo tempo a proposição, do quo o go
ye.r·no não mandou expressamente contractar os d1-
zimos: mandou sim suspender a execuçào do de
creto, fi cando por consequencia a junta desemba
racada, para prouider segundo as ordens anterio
res, podendo arrematar ou administrar, co mo en
tendesse ser melhor. 

Quanto, porém, a ter dito, que não foi sómente 
a junta de i\Jinas, que achou diillcil de se executar 
o.decreto, e que se perderia com elle grande parte 
da renda do dizimo, mas que lambem muitas pes
soas o repntavâo inexequível, torno a repetir o 
mesmo e accrescentarei: que de proposito se esco
gitárão duvidas e embaraços á execução deste de
creto, o qnal foi um meio lermo adoptado, para se 
conservar alguma parte deste imposto, que se pre
tendia então abolir de lodo, para se adquirir popu
laridade, substituindo-se-llle outro na exportação 
dos generos muito mais gravoso, desigual e iníquo, 
e allucinando-se o povo com a lisongei.ra idéa da 
suppressão do dizllllo. 

Assim procederão os autores da revolução fran
ceza, destruindo logo o imposto do dizimo, attra
hindo a si os votos e bençãos do povo, que bem de
pressa conheceu a impostura e os pezados males, 
que lhe sobrevierão. 

Reservo-me para quando se tratar do estabeleci
mento da renda publica, afim de me não desviar 
agora do objecto de que se trata; então mostrarei 
claramente e com documentos, tudo quanto se pra
ticou e machinou em 1821, a respeito da renda dos 
dizimos . 

O Sn. SouZA E MELLO requereu qÚe se fizesse 
esta providl!'ocia extensiva a todas as provincias. 

Em consequencia deste requerimento e de ter 
dado a hora, declarou-se adiada a discussão. 

O Sn. PRESIDEXTE assignou para a ordem do dia: 
1.0 A continuação da 3ª discussão elo vrojecto da 
creacão de universidades; 2. 0 A 2• discussão do 
projêcto sobre isencão de direitos nos produclos 
das fabricas de ferro· e outros melaes e mineraes . 

Levantou-se a sessão depois das 2 horas da tarde. 
Miguel Calmon du Pin e Almeida, secretario. 

Sessão em ~'7 de Outub1•0 de t 8~3 

PRESIDENCIA DO SR. IllDEIIlO DE A'NDRAOA 

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da 
manhã, fez-se a chumada, e acharão-se presentes 
70, faltando com causa os Srs. Pereira da Cunha, 
A raujo Gondirn, Pinheiro de Oliveira, Ribeir? de 
Rezende, Brant Pontos, Accieli, Andrada e Silva, 
Alencar, Carnt1iro de Campos, Oliveira Maciel; e 
sem ella os Srs. Ribeiro Campos, Bispo Capellão
Mór e França. 

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

O Sn. CAnxEmo pedio a palavra, o expoz qu.e fora 
encarregado pelo Ministro d'estado dos nogoc10s do 
Imperio de participar que se achava doente, e tarr_i
bem que soubera pela parte d? telegrapho que Já 
trnmulavão no Pará as bandeiras nac1onaes, mas 
que não tinha recebido officio algum d'aquella pro
Yincia a respeito desta noticia . 

Forão então remettidas ú mesa as seguintes de
claracões de voto : 

l.; «Declaro que na sessão de 25 ele Outubro fui 
de Yoto do que não havia ficado prejudicaela a 
emenda, que o!Tereci ao art. 13 do projeclo de 
constituição pela votação a que então se procedeu 
sobre os jurados nas causas civeis . Paço da Assem
bléa, 27 do Outubro de 1823.-0 deputado, Costa 
Aguiar.» 

2. ª «Declaro que na sessão de sabba~o 25 do C?r
renlo votei que a emenda que eu havia o!Terec1do 
ao art. 13 do projecto de constituição concebida 
nestes termos- todo o cidadão brasileiro, que se 
não contentar com os juizos estabelecidos poderá 
reco rrer ao dos jurados quer seja a causa ciYel quer 
crime, e em qualqLier estado do litigio, n.10 obs
tante a opposicão da parte contraria. O juizo dos 
jurados será regulado por uma lei esp_ecial-:- n.~º se 
oppunha á deliberação que a Assemblea havia Jª to
mado de se admittirem jurados nas causas crimes e 
civeis, antes a suppunha, e não estava consequ~n
lemente prejudicada a dita emenda.- Francisco 
Carneiro.» 

3.• «Declaro que na ultima sessão fui de voto que 
não estava prejudicada minha emenda ao arl. 13 do 
projecto de constituição.- Paula e Sou.::ci.i> 

O Sn . MACIEL DA COSTA deu conta de uma partoci
pação de molestia do Sr. Pereira da Cunha, pedindo 
ao mesmo tempo um mez de licença para sua con
Yalescença. 

O SR. P11ESIDENTE:-Havendo um Sr. deputado 
pedido licença por tres mezes, decidio a Assembléa 
que o negocio fosse a uma commissão para se vêr 
se devia ser-lhe concedida; portanto pergunto se 
t.ambem vai este requerimento á commissão. 

A assembléa ficand.o inteirada quanto á molestia, 
decidio que se concedesse a licença. 

O mesmo Sr. secretario leu os seguintes officios 
dos ministros d'estado dos negocios da Justiça e 
Marinha: 

« Illm. e Exm. Sr.- Sua Magestade o Imperador 
me ordena remetta a V. Ex. o incluso ollicio e re
presentação da camarada villa de Banbacena sobre 
a necessidade de se crear n~aquella villa o . lugar de 
Juiz de Fóra, para qne sendo presente ~ .Assembléa 

Constituinte e Legislafü:a do Im,perio, possa 



ella resolver o que fôr mais convenienLe. Deus 
guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro, em 24 
de OuLubro de 1823.- Caetano Pinto de lllirandci 
M ontenegro.-Sr.João Severianno Maciel da Costa.» 
- Foi remeLtido á commissão de estatisLica. 

« lllm. e Exm. Sr.- Pelo navio Feliz Ventura, 
preza portugueza, chegada'âo Maranhão a este porLo 
em 25 ão conente com- õ4 dias de viagem, PJlrti
Cllli!..O 0 almirante commandanLe da esquadra, te
rem presla<lo os habiLantes da villa de Santo An
tonio d' Alcantara o juramento de fidelidade, e ube
diencia a Sua l'!lagestade Imperial, e constitucio
nal, e que a ex_!lmplo do Maranhão, todas as outras 
villas da ~rovincia vão procedendo da mesma fõrma . 

articipa mais, que as Lropas luzitanas sahirão _no 
dia2_0 de Agosto em cfous navios para Lisboa, e que 
aquelle tempo alli reinava a mais perfeita tranqui
lidade. PQr outra preza (o navio portuguez Borges 
Carneiro ) po_filerlormente chegada da mesma pro
Vi!lcia hontem 26 co.m 53 dias de viagem , annuncia 
o mencionado 1° almirante a gostosa noticia, de no 
dia 11 do referido mez de Agosto, ter-se verifica o 
a-unTão da provincia do Pará ao Imperio do Brasil, 
J!.Or unanimidade de votos, menQs .QJ!o gove!·nador 
das armas; referindo-se a es e respeito á parte que 
recebêra do commandante de um bergantim de 
guerra, que para alli mandára, com o fim de auxi
liar os esforços dos habitantes daquella subjugada 
província. O que de ordem de SuaMagestade Impe
rial communico a V. Ex. para levar ao conheci
mento da Assembléa Geral Constituinte e Legisla
tiva do Imperio. Deus guarde a V. Ex. Paço, 27 de 
Outubro de 18"23.- Lui::; da C1inha Moreira.- Sr. 
João Severianno Maciel da Costa.»- Foi recebida a 
noticia com muito especial agrado. 

Ann unciou-se que estava á porta da sala o Sr. 
Manoel Pacheco Pimentel, deputado pela província 
do Ceará; e sendo introduzido na fórma do estylo, 
presto u juramento, e tomou lugar na Assembléa. 

Passou-se á urdem do dia, que era em 1° lugar a 3• 
discussão do projecto sobre a creação de uni versi
dades, adiado com as respectivas emendas na - ses
são de 18 do corrente. 

O Sn. GoMIDE :- Tendo reílectido sobre as ulti
mas emendas que offereci, peço licença para as re. 
tirar afim de novamente as apresentar reduzidas a 
fórma de projecto. 

O Su. PnESJDENTE :- Eu creio que já não póde 
retira-las segundo o que ordena o regimento. 

O Sn. GoMmE :- Eu torno a apresenta-las; como 
o seu objecLo é nm plano para contribuições a fa
vor destes estabelecimen tos, quero reduzir isto a 
melho1 ordem . 

Consultada a Assembléa, decidia-se que podia 
retira-las. 

O SR. MONTESUMA:- Sr. presidente: Quando 
este Projecto entrou pela primeira vez em discus
são, eu notei algumas faltas que tinha, e até obser
vei que talvez hoje não estivessemas em estado de 
poder decretar para o Brasil estes estabeler,imentos. 
Notei qne o projecto não preenchia os fins, porque 
não marcava nem os fundos, nem outras condic
ções neces~arias para se poder formar ossas univer
sidades, como ordenados, numero de mestres etc. 
Todavia, esta objecçào foi muito combatida por al
guns Srs. deputados, e finalmente não mereceu 
consideração. Em segundo lugar mostrei, que não 
estavamas ainda em estado de decretar universida
des, porque era preciso á nação pre~arar-se com os 
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estudos menores, para J!.Oder tirar fructo dos es
tuaos asuníversidaãeS. l\IOstreCque não tinhamas 
aiiiua -nem o methodo da instrucção publica, cujo 
plãno estava recommendado · á respectiva commis
são, que o devia apresentar quanto autes; mas 
tambern não se pezarão estas razões, e o ·projecto 
passou na primeira e segunda discussão. l:'rotestei 
comtudo que não era da minha intenção oppôr-me 
á instrucção publi ca , e cuido que a Assembléa está 
muito bem certa da minha proposição. Nesses de
bates lenho visto que os Srs. deputados varião -por \ 
opiniões differenles ; uns para que façamos m-ª 
universidade, oulros duas, e outros tres, e final
mente até para haver uma em cada rovinciaque a 
pedisse, designando funaos ar·aella ; e eu tambem 
já declarei que não approvava os locaes designados 
no projecto para assentos das universidades. 

Eu disse quando fallei sobre a materia, que....ae 
aca_so a Assembléa entendia que não podia ser se
não uma universidade. enlão valaria que se fun
dasse na Bahia pelas razões que expuz neste con
gresso; mas ·a julgar-se que de vião ser dua,s, eu 
assentaria a outra em Minas-Gera~dividindo 
deste modo a cóst11-éfu partes-iguaes, e igualmente 
o interior do Imperio. Não digo que seja isto ma
thematicamente feito, mas ao menos approxima-se o 
mais possivel á exacLidão, porque a Bahia é o C!)n
tro da costa, e é innogavel que filnas -Geraes é' o 
centro do interior. -
PorConséqiiãi)cia, queria eu, por assim dizer, sa

tisfazer _jÍ costa, e satisfa~er a9_ interior, que tã'íifo 
chama a attençãoda Assembléa, pe as suas 1iquezas, 
agricultura, etc.; e esta minha proposição não foi 
inteiramente desapprovada pela Assembléa ; mas 
como lambem não a apresentei por escripto, não se 
conheceu se seria, ou não apoiada . Dirijo portanto 
agora á consideração da Assembléa es ta minha pro
posição, e direi sobre ella o que julgar preciso para 
que a Assembléa possa entrar no fundo dos princi
pios em que estabeleço. 

Não ha ovos, Sr. Presidente, que lJ!ereção tanto 
o cm ado a Assembléa a respei to de instrucção 
[>Ublica, como os do interior; a razão é evidente ; 
osaa costa têm mais meios e facilidades de a adqui
rir e desenvolver ; e ao mesmo tempo asl.çmtes da 
nossa grandeza, e verdadeira prosperidade do Bra
sil existem no int&rior, pois, como todos sabem, as 
utTiíciades que nos vêm da costa são epherueras. 

Se nós decretamos só para os povos da cÕsta, e 1 
não olhamos para os do interior, têm estes toda 1 
a razão de dizer que a Assembléa olha com in
differença para a sua instrucção publica st-m 
attender ás dilliculdades que têm para se aproveita
~·em dos estudos em outras provincias, porque na 
verdade 'no interior, não ha tantas corresponden
Ci!ls, como na costa, e por isso menos vantagens e 
facilidades . • 

Sendo isto assim, e se nós devemos attender 
muito á instrucçãc• publica dos povos do interior, é 
de toda a evidencia que têm direito a ter uma uni
versidade. E em que lugar deve ser ? Onde houver 
mais população, e fique mais ao alcance das outras 
provincias. 

E' pois exactamente em Minas-Geraes, e por ser 
a província que comprehende em si todas estas cir
cumstancias: 1°, é \l mais pop~losa do Imp~rio: 
2•, ÓJLmai§ policl! do interior: 3°, é a ue está 
collocada mais no meio de todas as outras, e que 
póde pôr isso com mais facilidade corresponder-se 
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) · com Matto_-Grosso, Goyaz, P.iauhy ! ete:. Portanto elementos, que alguns senhore-s acharão no Rio 'de 1 
i'!_ca:!l~ ~ll!,.9 ass~nto d~ UJ?'lª umvers1dade, para .T aneiro, tem aulas, •de logica, geometria, gt>e ó, 
que se cultivem la_ as sc1enc!as que devem fàzer a fra , inglez, comn'rer , esct> a me'dico ci-
.gramleza-do Jmpeno do Braz11. rurgica, e . ,... 

Si houvessemas de estabelecer mai~ de duas, . \'.)rrc falta pois para.que 11eunindo totlos estes 'estu
universidades; então não fallarià na .provinciá da dos elementares .em 11ma SQ casa, e acorescentàndo
Bahia, porque se distribuirião do Norte ão u com se o mais preciso para ensinar as soiencias maiores, 
ã.]rossi1•el igualdade ; mas aqui tem-se dito, que se estabeleça nà provincia da Bahia unia Universi
nào se põdem estabelecer mais do que duas, e que dade ? Ha ainda outra razãe de pezo, e é que esta 
-se devem estabelecer nos lugares, donde maior uti- provincia sem.Pre pugnou por ter um estabeleci
lidade resulte; sem dar occasião a que se descon- mento littel'at10, e mesmo debaixo do despotismo 
tentem os povos do Sul, Norte, e interior. fez uma sulJscripção, pedindo que se fizesse uma 

Fundado nestes principios, e não vendo que haja Universidade, e ou estou convencido, e posso amr
outra provincia que mereça mais attenção, do que mar, que - se acaso se abrir uma subsoripçàj) na 
a da Bahia, opino para que alli se funde uma das Bahia para este fim, os bahianos não se IimHaráõ a 
duas. com contos de· reis, mas excedt ráõ muilo. Portanto , 

Qu_gndo da outra vez indiqu'3i 11 Bahia, alguns 8e- se. é uma das proviucias mais cultas, so tem os seus 
nhores disserão que fallava assim por ser lJahi:rno, povos mostrado amor e desejo das lelras : se em 
mas não é assim; êu não Lenho espirita de provincia- uma palavra, a provincia da Bahia é aquella á qual, 
lismo, porque então tambem não opinaria pela pro- por ficar no centro das costas, podem ir com mais 
vincia de ~liqll§_-Geraes; mas sendo eu deputado da facilidade os habitantes das outras províncias, é 
Bahia, e. ao mesmo tempo de Lodo o Imperio do Bra- evidente, que de1"0 ser alli o assento da primeira 
si!, tambem me lembrei de Minas-Geraes, pelas Universidade do Imperio, assim como já disse, 
v-antagens que offerece. qu~ndo fiz tambem menção de Minas Geraes. 

Entre as razões que favorecem a minha opinião, Disserão alguns Srs. deputados que a provincia 
é uma dcllas a <le ser a Bahia sem duvida nenhuma élc S. Paulo era optima para o estabelocimerHo de 
a rovincia mais culta do lmperio, permitt.a-se-me uiiiã"'UniYersidade, e trouxerão por argumento a 
esta express:ío; e para o mostrar, não quero senão salubridad!!_dq clima, e ~arateza dos viveres. !\las 
lembrar, que _gua~qo_estive n_a_ Universidade de quem já provou qu_e o clima ~a Bahia não ésa
Goimbru, havrno la cento e vmle estudantes bra- lubre? Pelo contrario, todos dizem, e mesmo os 
zileiros dosquaes sessenta e tantos erão bahianos, estrangei ros, que não ha no Jmperio clima mais 
eo que suécedia~ então succedeu sempre; a Bahia sadio do Jllle o da Bãhia. Emquanto a baratéza dos 
íof sempreã que- teve mais elementos de instrucÇão viveres é necessario considerar qué ha do acabar 
publica, é a que lem mais relações com os estran- essa baraleza, logo que houver affiuilncia de gente, 
acirós por causa do seu grande commercio, e é por portantn se estabelecermos a Universidade na pro- ' 
isso a mats-culfã dõ fo1perio. vincia de S. Paulo, fi caráõ os viveres alli ncces
. Aiiiua mais, senhores, a provincia da 13ahia. rnriamenle mais caros. Domais ainda qlie na vet
como não contente com sessenlãêTanl os osludantes dade não haja na Bahia essa barateza extraor
que tinha na Un iversidade de Coimbra , tinha um dinaria que cm S. Paulo é fiU1a da s·1a pobreza, 
cjuasi igual numero em outras Univorsidadrs nem por isso ha penuria, nem por isso lrn fo me. Em
~angeira s , o que prova que o nu moro de se us quanto a fernambuco, já alguns Srs. dvnutados do 
filb_os qtie' procuravào as letras, era igual ao nu- norte dissorão que era pniz mais cs le1'1 L, e o seu 
1úero do de todus as outras nrovincias. Por fim , é .. clima mui ardente, não q1iero rlizor que seja inha
ãprovincia mais antiga do Ímpcrio, foi a que teve bitave1, nem nego que hajão alli oslallelecimontos 
primeiro a sé eao governo geral de todo o Brazil, litlerarios; ao contrario é facto, quo de Pernambuco 

\ foi agn ella, e_m uma palavra, qu~ me:eceu mais at- tem sahido pess?as muito instruidas, e que fazem 
· tencao dos imperanlos de ontao, Já e.rn rolacões honra ao Impeno, mas se nós procuramos um 
políticas, já Pm mercantes . Portanto, se appareêem clima temperado, parece que o acharemos antes om 

' todr;s estes titulas a favor da Bahia, e se além disto Minas Gcraes, e na Bahia, úo que em Pernambuco. 
apparece a utilidade geral, é evidente; que não póde 
haver razão alguma, para que não seja o assento da 
Universidade que deve ler a costa. · 

Alguns Srs. deputatlos opinárão contra esta minha 
lembranca, e disserão que não se devm es tabelecer 
alli- porque e1:a UJPJLgrande oillade, e por isso su
geita a divertimentos, e muitas distraccões : ora 
i'sio é -ra~l tle combater. Eu nãô disse, escolhendo 
parn uma Universidade a provincia da Bahia, que se 
íund11sse na cidade, pode ser em alguma das vi lias 
dõ reconcavo, e acbão:se duas, que comprehendem em s1 ludo o que é necessario para este estabeleci
-menta. A primeira é a vi\la da Cachoeira muito 
propria para isto, como fá disse o Sr. J>ereil'a· da 
Cunha, e além desta •. temos a villa de S. Francisco, 
é~ uoo convenfo. d'e franciscanos m_ui grande C(Y.e 
t m só dous frad es, e que p9de mmto bem servir 
Ifara m;te estabelecimento, existe tambem em Pa
ragl!_as1iü, outro con-vento mi.ti grarrde de fran ciaca
nh$, iue é novo, e_pode ~ervir para a Universidade. 
Deptns •cJiSstt, a pi'oVi.ÍÍ'éia dà· r B!thia tem todos os 

.. P~;,t~~t~· ·s~· ·c·a·b·u·l~;~~t~· 'ie.~h~ · ~~s·t;~ciõ; ;ju~· ~ 
13ahia é a que offerecc mais propórcões , segue-se 
que deve ser preferida á Pernambucô, assim como 
Minas á S. Paulo. Por todas estas razões ollereço a 
minha emenda, que é co ncebida nestes t(lrmos: 

CC EMEi'iOA 

cc Proponho que a tPr o 13razil só duas ú'ni versi- ; 
dades sejão esla_s nm~ na prov1pcia da 13ahia na 
v11la do S. francisco, Sergipe rlo Conde, ou na villa 
da Ca ch~en-a, onde melhor . p~reça convir por 
mformaçao do gove rno da provmcia; outra na pro
vin t ia de Minas Geraes.-0 deputado, lliontesU1111a 1 
- Foi apoiada . 1 

O Sn. C~nv~1.110 I! MBLL<r: - Sr. presidente, 
desde a pr1me1ra vez que neste augusto recinto se 
apresentou este projectlo de lei atiezar das desvai
radas opiniões dos i!'lu!ftres deputados1 que falt&'rão 
sobre ello nas discussões 51ue se seg\lirão,. sustentei 
e amda sustento qu-e for. aoncebid·O' com muita sã-
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iltlti'ofila e sl'zó. Ao tê\'-õ & primeira Vista1 âppá
recem muito a descoberlo ·a:s tençoes e prdje'ctól! 
~Ue lirterãó em vista os seM ílltistres autores. Foi 
!> JJ.• sàtisfa2er a neéessid.áde urgentíssima é·é'vi
dlfnt~ Ih~ se difütlidirel'n e derramarem as luzes sci-
6'ntift'caS q:Ue . f$ão ·necessarias para o augmedto da 
insttttcção publíca e pro.s-p~ridade do estado, eom 
Utênçnô á e'Xténção do paí~ é sua povoàção : é o 
Mlglt~do rem'edi:ár ilCMe logo o ii'rcen'venienté da 
faltia dos ~~todos jurídicos, creandd ufü cúrso déHes 
~li cidãde dé S: Paulo. Erh consettuetJcia na pri
ttteil'á párte dó projecto se estalJeleç~u a institui'Çào 
íie dilas Universidá'des, uma ad Nôl:te é outra ad 
Súl deste Imperio, a fórtna dós estàt.lltos, ·e o füeio 
de pr'over ilos rcn'dimentos párâ â sua sllstertt~Çào, 
e fia segúnda se estàb'eleceu tl t!urso jnddi'co desde 
logo na cidade de S. Paulo . 

Parece á primeira vista e é exattamenlc certo, 
·que o~ illustres autores do prbject<2i quahdb esta-
11e!'écerão uma Uhiversidade em S. Yaulo outra em 
0Fihtlà, éonsiderarão que, senilo este Impcrio tão 
rkst"o e dilátado, d"Overiá um ser estabélecida efn 
tàl situáÇàb ~ue ficasso bem ao alcance dos habi
to.dotes dás provincias do Norte, e outra que in
dicasse as hillsmlis comrnoáidades aos habitãntes 
das do Sul. Por estes justos motívos collocarão tlma 
ettt S. Paulo e outra em Olinda. Mui bem escolhidos 
lofàcí estes locaes. 

i;:'· pdis seÓ't queS'tào de auvida ·que m,ui fu~fa e 
sabiamente seins'tituem'neste prtíje'éto .ás duas Uni
vefsídai.l'es nas posiç6es r~feridàs, porqú'e senifo ver- ) 
dal!e que quanto mais se diffuddirem e 'derra1na~eí'n 
os conhecin\en tos scientificos, tan td mais se pi·o1-

nfüvei'áõ ll.'S fontes de prosperidade p·ubliéà, que !:!e 
'ell'g'roS'sào ·e avultão com o crescimento das letttã.s e 
sciencias, o que por certo seria rhinguàdo se nos 
UIIiitassemos a uma só. Verdade é que t'aes inst-j 
tuiÇões são de summa difficuldade pela necessidâde 
de haverem fundos o maiormente pela faltá: !lo 
hlestres providos de cabedaes proprios para fuedi:ãr 
o ensino, mas por isto mesmo tenho que é mui -Sá'b'io 
o projecto, por decretar que haja desde já um curso 
jurid · _em S. Paulo para supprir á necessidade de 
fiaverem homens com os conhecimentos neces-sarfos 
para os empregos cujo desempenho depende de 
conhecimento da jurisprudencia ena geral, e de
creta que hajão as duas Universidades, tratando-se 
de estabelecer us rendas, e procurando-se pessoas 
habeis para o ensino das doutrinas, que se hào de 
nellas ensinar conforme as faculdades quo se hou
verem de instituir. Pelo que toca ás rendas, já por 
varias vezes disse que elfü-devem sãliir dõ thesouro 
publico. Se as 'qUe ha não chegão devem estabele
cer-se porque sendo estes estabelecimentos para bem 
geral de todos os habitantes deste lmperio todos 
devem para elles concorrer, e se algumas dotações 
houverem particulares ou publicas para estes es-t.a

A ~cidade de_;). Paulo é muito próxima ao porto belecimentos, devem unir-se á massa geral qas 
de Sàn os, em baratos viveres, tem clima saudavel rendas publicas; como sabiamento dissg_ um de-
e . mÕ eràdo, e é mui abãstec1da de g'éº6ros de pri- putado das Córtes de Lisboa, a respeito das rendas 
meira necessidade, e os habitantes das províncias da Universiàaae de Coimbra, para evitar-se assjm 
do Sul, e do interior das ~tinas, podem alli ffirigir partiêulares administrações, que além de complicar 
osseas jovens filhos com commodidade. O estabe- 0 systema da administrnção, produzem muitas vezes 
lecimento da outra em Olinda apresenta semelhan- desvios perigosos. _ 
tes circumslancias, e é a s1tuaçào apropriuda para Sobre a escolha do lugar para a Universidade do 
a11i virerh os estudantes das provincias do Norte. sul não hesitei sobre S. Paulo, nem tive duvida em 
Com muita justiça, e utilidade se estabeleceu a subscrever. Hesitei porém sobre a do norte, 
Creação de d_!!é!_S Unive1•sidades, porque em tamanha parecendo-me não s~ r adoptavel a cidade de Olinda 
extensão de territorio, que lemos a fortuna de pos- por ser pouco abastecida de viveres, e por tãnCo 
suir, era impraticavel que podesse bastar só uma, caros. Mas agora f;lStou persuadido que nào ha outro 
como acontece com Portugal, que, tendo tão limitada lugar preferiv~l. Está situaJa em 8 gráos ao norte, 
extensão a unica de Coimbra, onde fomos beber os e por conseguinte mais p!·oxima ás cidades que se 
princípios que desenvolvemos depois, era e é bas- nos unirão agora, e devemos sempre escolher o qu'.e 
lante para os habitantes de todo aquelle acanhado fór de utilidade mais geral para todo o I rnperio. 
teinó. PorvenlUTa se considerarmo$ a ei.:tensão do Esta 'ràzao subrepuja (odas as mais, e quanto á que 
comprlrnento e largura deste Imperio dír-se-ha ql'.te tem resoado sobre o estabelecer-se em Minas Ge
são poucas as mesmas duas que se pretendem es- raes ou ein outras provincias centraes, se não temos 
ftrnelecer. rendas para duas, se com difficuldade se acharáõ 

E' ísto verdade éonsíderada a questão neste ponto mestr~s par~ .ellas; como q.t~eremos estabelece r tre.s 
de vista, mas lembrando-nos da falta de pc.voaçào, ' ~ rd~!s ? Deixemos, como Jª d1ss~, a_o leJ?po_, e. dei
q,ye ainda tem~s é que nos faltará por muito fompo, . xei'nes· de bom ~rado a cada provmcia o ~nsl1tu1l-as 
dos poucos meios para a sustentação de es taiiele- !:! trverem ~e1os e mestres, e a expen encia con
éin1entos tão dispendiosos, e sobre Lu~o, da faltá de vencerá a.os ~l\1~s~res deputado_s, quo têm. pugnado 
m'estres·, d'e'veh'lôs por ora contentarmo-nos CO ITI as -por ~a'e.s fnshtUlÇOes que. OS. JUStOS des~ OS de be
duâs déi.Xàntlb a·o· tempo e· ás fútüràs éircu·mstàri- nefi c1ar cada um a provmcw em que n1rsceu, não 
Ciàs 'o· creàrém.:se· ál'glfmas mais, supprlrtdo eútre- p'odem veri'ficar-se pelas faltas recontadas. 
táll\o ós collcgiôs sciéntificos que com o andar do Q'uarlto a 2• parte do estabelecimento do cnrso ju
t~'tópo se er~ueráõ em diversas províncias. A dis- ridico, tà.Q nefa;ssario para lermos adyogaaus, ma
tu~'cÇão de ser u'má est1abelecida.ao' orle, e outra gistrados, e até homens de estado, porque neSlas 
to Sul ~ ass\íz ~MQ.m~d~aa á ~eo4rap ia do nosso scienci-as,'.' deve~ en~ra t tambep:i. além. dus con~eci
~e íí'or10, e mu1

1
to ~ais· ajror11i _que .~1ve.mos a ve11- meatos' de le 171s~açao um versal, .dne1to publico e 

t r <tê ver o J'mplmo consolidado, tornando ao das gentes, mar1T1mo, commercial, os estudos de 
iíl1sã\\ s'.e ió as provin'~·as ifi'ais reó;iotas do Norte, ec nf) mia p_óliticã, discrepo sómenre q•rnnto ao 
· q'l.tt! ds~avüo d~~'garr~ a~ .PPr forÇa ~o.s trama.s dos local. Nào posso conv~ncer-nre de .que seja mais u til 
anarcllrstiis, vmdo a 1car por extremas e raias as semelhante estabelecimento na cidade deS. Paulo, 

'tltlliS, ~a'Pld~~ _IDl)ízas'nll.t\tràes d? ~ratp. é Ama~Qnas, do que _nesta . ô~te, antes ~o contra 1:íõiiic~ ~·aráõ 
du\! 'l!li-~e&f. t}ú~ ~ ~61: j\1 ifli{urllza ph.r seiV1r-hds elles mmtb mais a sómbrà'e debaixo da rn s; .ocçao-do 
•@;Pílfiifll é finif: goveiirlo; cortar-se-hão por ellc os abusos, e remedi-
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ar-se-hão as faltas, que naturalmente sobrevêm no 
principio de qualquer estabelecimento. · 

Demais disto nós te!!!Q.Lill. llq IÍ estudos das fa
culdades de,..pb ' losophia e math_ematica, e uma aca

.demliL.!!lfill.!Q.Q=.cirurgica, e t olQ.giÍ nos conventos 
e seminarios, e falLão-nos só os juridicos para 
formar o todo de uma niversidade, aqui vem maior 
nuillêro âe estrangeiros, e ha por tanto mais facili
dãde de 1!.Jlrcnder as lingoas vivas: ha maior @uu
danc · a..à~ livros, maior effusão e ex{lansão de Jules e 
conhecimentos geraes e praticos, maior civilisação, 
mell!QLJ.ISO de linguagem sem os vicios provinciaes, 
o que tudo vem a superar os inconvenientes da ca
restia e istracção das côr.tes. 
Accresce que poderá servir esta inslituição como 

de arranjamento para se poder trasladar depois par.a 
outra qualquer parte. Sei que os estudos aqui esta
belecidos para os militares não tem medrado 
quanto era de esperar, mas a causa não é a distrac
ção, são por certo outras. Nào se derão os postos 
só a quem os merecesse por sciencia : têm sido pro
movidos igualmente CO.!!!.. estudos e sem elles. So
brecarregou-se o curso eom demasiadas doutrinas, 
por maneira que é preciso haoilidade mais que vul
gar para poder qualquer estudante dar conta de 
tQ.9àS as aulas, e sobre tudo tem havido falia de 
cuidado na direccão dos mesmo estudos . 

Eu quizera que quando se estabelecesse este CU.l'SO 
juridico, se creasse logo um director habil e capaz, 
que com cuidado inspeccionasse não só este, mas 
todos os mais ramos já estabelecidos. Eis-aqui Sr. 
presidente, as razões porque sustentei sempre, e 
ainda agora sustento que este projecto deve passar, 
e vir .finalmente a ter a sancçãode lei. 

O SR. CARNEIRO DA CuNHA :- Eu não pretendia 
fallar mais sobre a ma teria, porque julgava que se 
tinhão esgotado todas as rdzões necessarias para 
sust~~tar ~ projecto, mas como agora apparece uma 
op1mao smgular de um Sr. deputado da Bahia 
apoiada por outro Sr. deputado da Bahia, que que
rem mudar os locaes das universidades para utili
dade, dizem elles, do Imperio, querendo que uma 
fique em provincia de beira-mar, e outra no inte
rior, digo que assim ficão os povos de J\Ii nas-Geraes 
e Bahia, muito bem, e os que tiverem relacões 
com e\les, mas que esse bem não chega aos outros 
que devem ter parte em todas as felicidades e goza
rem de todos os commodos, pelo muito que tem 
trabalhado na causa da independencia. 

Eu não me posso lembrar de tudo quanto disse o 
illustre preopinante, sobre a necessidade que hó.via 
de ser a universidade na provincia da Bahia; mas· 
recordo-me que disse que é uma província de 
grande merecimento, e de grande commercio; 
mas se fossemos estabelecer as universidades se
g_y_gqg <ti merecimento de cada provincia, ehtão 
haverião muitas que competissem com a Bahia : eu 
não sei como o Sr. deputado se lembrou desta 
razão l Ha de por ventura attender-se ao bem de 
uma província, ou ao bem geral de todo o Imperio? 
Pernambuco e Parahyba estarião então nas mesmas 
c1rcumstan~ias, te~ tod_as as commodidades que 
tem a Bal~1a, e alem. disso pugn,.ari!_o muito pela 
C1!_U~~ da mdepen~enç1a, e n'fanaarão tropa para a 
Bahia, afim de aJudar seus irmãos a lancar fóra 
della os luzitanus. • 

Se a Bahia é rica, longe de ser isso razão para 
terauniversfdãde, é antes para dever collocar-se 
em outro lugar, em que se favoreça a pobreza ; se 

os bahianos têm mais meios podem ir sem custo 
ãrender em outra parte. 

Parece-me singular, que depois de terem havido 
duas discussões, se apresentem agora estas idéas ; 
só se desta fórma o illustre deputado quer conci
liar-se. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . Emfim, nu votarei 
sempre que hajão duas universidades, uma em 

. Paulo, e .outra na cidade de Olinda. Apenas se 
po erá dizer desta, que os viveres não são baratos; 
porém os coslumes são puros, e a simplicidade de 
seus moradores é grande ; demais como tenho 
ouvido cada um louvar a sua patria, lambem digo 
em abono della, que a assembléa não se dev.(l es
~dos,senii.;os prestados pelos pernambucanos, 
q1!11ndo forão ajudar aos bal1ianos, para livrai-os 
do ·u.,. dos luzilaJ}os, e expulsai-os o seu teni
J:2Fio. (Não se ouvio o resto.) 

O S1t. ANDRADA MACHADO: - Sr. presidente : 
III ui louvavel é o amor da patria em geral, é porém 
natural que cada um de nós penda mais para o lu
W que o vio nascer. Assim estou eu, que me não 
vejo i=ento desla fraqueza; amando todo o Brazil 
em geral, com tudo amo mais a provincia de 
S. Paulo, e nella amo mais a villa de autos, e 
nessa ainda talvez a pequena casa em que nasci me 
seja mais agradavel. 

Não sou contra isto; mas quero que se prefira 
sempre a utilidade geral. Eu tambem poderia lem
bsar, que os hespanhoes forão pelos paulistas lan
çados além do Prata, e que emfim 9 l3razil ficou 
conserv11do n_o domínio portuguez pelos esforços 
dos paulistas: mas isto não vem para o caso ; a 
assembléa é brazileira, e os interesses do Brazil 
lodo são o que me guia no golpe de vista que vou 
lançar sobre o presente objecto. 

E' preciso instrucção ; todos nós o confessamos; 
e portanto seria inutil gastar tempo para o demons
trar. Jlas é possivel dar-se já esta instncção a 
toda as províncias? 'ão ; porque não temos meios 
nem me.stres ; mas o que é possivel por emquanto 
fazer, e que a necessidade exige, faça-se com a 
menor demora possivel. 

O projecto dividio em duas partes a extensão da 
nossa costa ; e por isso estabeleceu uma universi
dãdc ao sul, para que os povos que ficào mais deste 
lado possão aproveitar-se della; e outra mais ao 
norte, para que os povos dessr lado lambem possão 
Tcí-Um facil accesso á universiúade. 

Um illustre deputado diz que não dividamos 
assim ; mas que se funde uma na Bahia como ponto 
.cenlral da costa, e outra em Uinas-Geraes como 
centro do interior do Brazil. Verei se isto é prati
cavel, e mais util, ao Brazil. Creio que é verdade o 
que se disse, que a população que está na costa, vai 
com muita facilidade ao centro ............. . •. . • 

O Sr. deputado Montesuma não respondeu mal, 
segundo me parece, aos argumentos que se fizerão ; 
mas eu pergunto, haverá lá possibilidade de aquar
telar estudantes ? Digo que não, porque me consta, / 
que não ha casas, e que o edificio de que se fallou, 
está damnificado. Eis pois a execução impraticavel. 
O mesmo acontece na villa de S. Francisco, por 
que ha falta de todos os arranjos para os estudantes 
bem que não se ache no mesmo caso de todo. 

Além disto, Sr. presidente, não ha a barateza 
~~.tem S. Paulo; nem o que disseo r. deputado 
serve de regra, porque d~ augmentar-se um ·bocado 
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a po ula ão do paiz não se segue que cresção os pois como _h~ de__g~erer apresentar-se na assembléa; 
lfre os os generos-. -- e ser legislador, sem saber O.JL.Ue se legisla nem 

r ~ presidente: a _!>a.ratll_za _ dos ge.!!_0ros _em como se legiSla? Sem dÜvida todos os prop~ieta-
S. Paulo, depende do focal : os ramos da cordi- rios- e-!lomens ricos, hão de tomarsuas tiííturãs de 
lhélra de que é cercado, fazem com que havendo juns rudencia. -
muit s roduçtos não possão irá costa, seríaOcõm ão ªI!.Ill:QVO porém que esse collegio se institua 
muita di!Jlc_ul~de, e por isso se accumulão iiõpaiz a m, ilêbaixo da !nspecção o governo-;à:Srãzões. 
e se ªªº em consequencia or mixo preço. lfoje q_ue se derão para isso não ~e convencem Sr. pre
s. Paulo é mais caro do qu_e foi antes da vinda do sident~, conc~ntrar n~ Cé!pital d.o Imperio a in-
Rei para o Brazil, porque o Rio de Janeiro tirou s~ru~çao )uEh~a é en oso. (Apoiado, apoiado). 
d~lá .m~1s gen_eros de primeira necessidade, e por Prm~eira_mente,_para que é_ lembrar iÍ§. rovincJ2.s, 

\

que v1erao mais, os preços augmentarão; e tam- que nao sao2enaO_J1QI!end1ce~, que servePl para 1 /"'d 
bem porque a _I>rovincia tem crescido em riqu_eza. êngordara Côrte? Aspro~ias olhão p__~marcha é 4w I 

_Quanto ao clima, ~ão tem comparação ; é um do go_verno, e tamb~ j>~_ass~mbléa . com olhos 
chma onde as acuidades do homem se desenvolvem sus2e1tos ; o governo que nao e amado não é de ) 
em toda a plenitude. Eu não sou gfondfl c1imatista ; dúra ; e se nós não o formos, então adeus assem- 1 
mas não posso negar que o clima m ue tanto- ou õléa, e ai~ a mai~ deP.res~a adeus governo. , 
quanto na intelUgencia do homem. Para julgarmos . , or, r.onseq_uencia, e necessarf<!_ transmittir esta ' 
delle, nã sii olha para a latitude ; olha- se para as idea as provmcias que nos as amamos tanto como· 
circumstanc.ias do local.- Pernambuco é o vergel do ca ital, e que se fizermos certos estabeleci:nentos
Brazil, quem o _ vir, ha de ficar doudo por elle . A é para espalhar as luzes igualmente por todas. Tam- 1 
Bãhla tamõêJn não tem máo clima, muito ~specia -=- bem se d~sse que o govern~ faria m~itos ben~ a este 
mente a cidade alta; mas em nada iguala a estabelecimento; mas eu digo que nao ha legislacão 
Olinffa........ . .. .... ..... ..... .. ...... . ... ... não ha jurisprudencia que precise ser inspeciad~ 

.. ~~~~~~d~~d~· ·p·o·i~. q·~~ p~·r· ~;~·~à~ j;oi~~~~ ·t~~ ~e~a~:~~~~~~:cç~o de governo em conhecimentos 1 /~->·&'L/.L :;!.; cd~ 
mais que duas, concordo em que os lugares são os ht erarios; se ao l~vr~~ como o ar que se resp_ira; e 1 
mais bem escolhidos. Com isto não quero dizer que Ji?F!Sso não adm1t:to esta prõposição ; acho antes 
se não fação mais para o futuro ; eu já disse que a msso um rande perigo. Além disso eu sei como as 
instrucção publica é um dos objectos de maior cui- Cl!llsas pegao ; uma vez que os Srs. professores se /),• ~ r 
dado nos governos livres; e por isso apesar de en- ~stumem á côrte, - aa ui n~o saíein-por nenhum '-tY.V~ r:;;, YV4! 
contrarmos muitos obstaculos é preciso promovei-a modo; emnora a lei diga que saião -depois de 3 ou \ 
quanto fôr possível. Os despotas conhecem tão bem annos, elles hão de procurar taes meios aue 
esta verdade que alguns obstão ao seu progresso nunca s_ahiráõ ; não seria a primeira vez que ficasse 
reduzindo a simplesmente faustosos os estabeleci- uma lei sem vigor; e tinhamas universidades in 
mentas litterarios. n_omine; portanto, não nos devemos expôr a este / 

As províncias que puderem, fun em-as daqui a nsco. . . 
5 ou 6 annos, que então lhes serã mais facit; pois Conheço que .será mais fac1! ter aqui professores, 
não ha só falta de fundos, ha falta de mestres ; nós porque ha mmtas commod1dades que convidão · 
não queremos apresentar mestres da estôfa de qüe mas parece-m_e que nós não queremos que os pro~ 
erão alguns dos de Coimbra, qQe nada sabião, e fessore_s recebao ordenados de outros empregos, e 
na a podião ensinar. Emquanto aos fundos, eu já que_ nao lhes daremos 400 ou 500$000 réis, porque 
disse de outra vez, que é necessario designai-os; entao não teremos professores; mas que daremos 
do contrario se decretamos em papel é o mesmo _que taes ordenados q~e com el!es possão snbsistir ho-
nada. (Apoiado.) nestamente. (Apoiado). Portanto esta mesma razão 1 _ /; 

Em S. Paulo se pa~a uma contrib1Jicão para o não tem peso .• .. . ,,,, . . .. ,., ... ..... . . , . . . ,,. ( ~ ~A) cz,.,; ~.!. 
s~]:!,tlidio litterario, CUJO objecto era fazer suppri- Demais esta capital v~~e_.!~en~o com_o gsboa ; _,... "-" 
menta aos que fossem para os estudos philosophicos tudo se amontôa para aqm ; « não sei se não se 
de Coimbra; isto é justo que seja agora applicado d~nmra para o ult~i:Q. tanta fórça desnecessaria 
para .º estabelecimento d!! universidade. Além dis~o ue a na c~_rCe . Emquan~o ªº? ~W.tos, con-
ha amda fazendas dos iesu1tas. que podem servir cardo que seiao os da umversidade de Coimbra 
mui bem:-(Jípoiado .) Tambem a subscripÇão que por e_mquant~; assim como tambem voto quenã~ 
n'outro tempo em S. Paulo,: ..... :-... . . .. . ..... se_ cne m~e:~or, po_rque un~dos profess_ores póde 
julgo qne não haverá duvida em applical-a para exercer o lugar de reitor, e poupa-se este ordenado 
este estabelecimento . Eu não digo isto como ordem; que nao ha de ser _peque~o. Evitemos em tudo des-
porque não ha direito nenhum de ir buscar dinheiro pezas desn!lcessanas. Sao estas as minhas idéas 
na bolsa alheia; se o quizerem fazer que o fação, sobre o proJecto, que venho a approvar com poucas 
ha de se lhe acceitar com boa vontade. modificações. ., 

Devo porém advertir que or eIT!_q,uan~o sou de O SR. T1nxEmA GouvÊA: - Sr. presidente: Se 
voto de se estabelecerem sómente collegios juridi- eu não estivesse convencido da justiça da causa, que 
coS, porque as universidades pedem mais mestres. me proponho defender, certamente não appareceria 

mquanto -ao curso philosophico, não me parece ã combater opi_niões de orado res, que tanto respeito 
tão preciso ; não vamos ao superfino , emquanto por seus aballsados talentos, e conhecimentos • 
nao temos o necessario, como é o jurídico, para mas ten~o eu pr?Pº?to· uma emenda, que me pare: 
terffioSma.gistrados dignos, e malmente porque não ceu de ngorosa iust1ça, cumpre que declare as ra
suPiiõnho- qne continue o nosso desamor e desleixo zões em que me fundei. 
pelo systema de direito; creio que havemos de me- Eu propuz, Sr. presidente, que no carn de se 
lhorar neste artigo, e creio mesmo que não ha de darem já ao Brazil duas universidades uma aq norte t;l,,,,.-"-? "' 
haver um brazileiro bem educado, que não queira e outra ao sul, que a do sul deVJa ser em l\Iinas 
aprender os princípios de direito publi co universal Ge!aes, e não em S. Paulo, como estabelece o pro- . 
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jecto. Occupar-me-hei sómente de defender a mi
nha opinião ; mas para isso será forçoso, que leve
mente . (quanto em mim estiver) refute as opiniões 
contrarias . A questão que, ao meu ver, é de peso 
sobre o loc.al da universidade do sµl é sómente a 
com etencTa entre S. Paulo e Minas-Geraes . Se o 
proJectõ creasse para- todo ô Imperio uma unica 
-universidade, então era para mim evidente que 
devia assentar-se em S. Paulo, e jámais daria a 
preferencia a Minas ; mas no caso proposto não 

!posso seguir tal opinião, porque creio que envolve 
injustiça manifesta. 

As províncias ql!e têm commodidade em mandar ) 
alumnos para esta universidade são : Rio de Janeiro, 
S. Paulo, Minas Geraes Goyaz, Matto Grosso, Rio 
Grande do Sul, Santa Catharina e Espírito.Santo; 
ora para as províncias de Goyaz e Mali o Grosso é . 
indifferente, que se estabeleça a universidade em 
n_m, ou. outro local, p~rque estão quasi em iguaes 
distancias, e têm quas1 as mesmas relações ; e para 
a província do Rio de Janeiro Lambem é il'ldilferente 
porque conserva as mesmas relações com uma e ou
tra província e a distancia para·Marianna ainda é 
menor, que para S. Paulo; e quando para favore-

Eu concordo com os Srs . deputados que apoião o 
projecto, que S. Paulo reune todas as qualidades 
proprias para aqiiêlleestabelecimento; mas os mes
mos Srs. deputados tambem não podem deixar de 
concordar commigo, que a província de Minas Ge
ra s igualmente reune todas essas qualida es, que 
se tem -apre se ntado a favor de S. Paulo, e que além 
disso é mais fertil em todos os productosaôs 
rernoÉ' amma , yegetal e mineral, o que sem duvida 
lhe dáa preferen cia para os estabelecimentos litte
rarios, pela maior facilidade de reunir nella os co
nhecimentos praticos aos theoricos, quo de certo 
muito concorre para a perfeição e apuro das scieu
cias, e artes, de que depende em grande parte 
a prosperidade do Imperio. 

Verdade é que eu considero hoje ambas as pro
víncias i uaes em meios de viver commodamente; 
mas nem por isso deixo de ãntever, que a_ altera"ção 
para a carestia é mais facil em S. Paulo, porque de
-ven o ambas concorrer com os seus effeitos no 
mercado desta cidade, e tendo os de S. Paulo facil 

1 exportação, devem alli os effeitos encarecer mais do 
· que em Minas, que por isso evidentemente pro
) mette mais longa duração nas commodidades do ne-

cessario para a diaria subsistencia: 
E' geralmente reconhecido que assim como na 

p,rovincia de Minas Geraes é mais apurado o dia
lecto, assim tambem na de S. Pé!ulo é onde o ba 
meno..§...c.o_rre~to ; e ninguem ousará negar, que esta 
Cirêumstancia tambem é attendivel para a escolha 
do local, onde se devem estabelecer aca:l.emias. 
Afóra estas razões accresce a justiça manifesta, que 
tem a província de Minas Geraes. 

Eu creio, que um estabelecimento desta ordem 
deve ser em um local onde seja menor o incom
modo para o maior numero de concurrentes, pela 
bem sabida regra de que o maior sempre prefere ao 
menor; ora tendo eu já demonstrado, que a provin
cia de Minas Geraes não só reune as vantagens dadas 
á de S. Paulo, mas ainda outras mais, é consequente 
o dar-se-lhe a preferencia não só pela maioria de 
vantagens geraes, mas tambem pelo principio ácima 
posto. 

A província de Minas Geraes, (se calculamos a 
ponulação, pela suarepreseôtação nacional) fórma 
a quinta p!rte do lmperio, quando a de_ S. Pé!-ulo 
não chega á formar nem metade da de Minas Ge, 
rãesT e ha de a commodidade de tão grande numero 
de alumnos ceder a tão poucos 'l De certo qLte não. 
Ha de a lei attender mais ao commodo de 9 do que 
ao de 20 'l Creio que não. 

Mas, dirão alguns, a commodidade que resulta ás 
outras províncias de poderem mais facilmente man
dar para S . . Paul<;> os seus estudantes pela facilidade 
da navegação, deve prevalecer á commodidade dos 
mineiros. Este argument.o, que se rP-presen ta o mais 
forte, a meu ver, não tem a força que se lhe tem 
pretendido dar. 

cer esta se queira lançar em linha de conta a faci
lidade de transporte, essa difTerença é tão insignifi
cante, que não deve pezar na balança politica. 

E' pois evidente que só é mais vanLajoso o local 
de S. Paulo para as prOvincia s do Rio Grande do 
~ , Santa Catharina e Espírito Santo; mas sendo a 
pog_ulação destas tres províncias apenas a quarta 
parte da de Minas Geraes, creio que ninguem achará 
justo que a commodidade de quatro ceda á de um. 
Supponhamos ainda que para .es te calculo se faz en 
trar S. Paulo, ainda assim teremos um terco de po
pulação a favor de Minas Geraes ; de manei"ra que se 
regularmos, como devemos, o numero dos alumnos 
que irão frequentar es ta uni verdade pela populacão 
de cada uma das províncias, teremos, que quando 
Minas der 20, as outras acima numeradas apenas 
dariio 14; do que claramente se deduz, que estabe 
lecendo a lei a universidad e em S. Paulo prefere a 
commodidade do menor ao maior; o que é sem du
vida de manifesta injustiça . 

São estes os motivos porque offereci a emenda, 
pela qual sempre votarei. Algumas opiniões têm 
apparecido para que a universidade se estabeleca l 
ne~ cidade; e até um illustre orador, de extraoi-
dmaria _erudicção, e talentos, avançou, que se criasse )' 
nesta cidade á custa do theso uro publico, deixando "'""' 
ás outras províncias a liberdade de creal-as á sua ' 
custa, e com fundos particulares . 

Não posso admittir a primeira, por impolitica, e a 
segunda por manifestamente injusta . 

Se quizessemos, Sr. presidente, de proposito pro
cu~ar um locajjmproprio para semelhantes estabe
lecimentos, ae certo o não podíamos encontrar me
lhor. Quem ignora, que as grandes cidades e 
princi_palmente as côrtes mais ferteis em distracções, 
e mais rejaxaaas e.m costumes, são pouco aptas 
para estes estnbelec1mentos, pela maior facilidade 
que têm os mancebos de nellas se distrahirem e 
CO[!omper-se 'l Quem desconhece que o clima do 
Rio 9e Janeiro _demas~adamente quente é pouco 
propr10 para estudos ass1duos, e regulares ? Demais 
alguem ha que ign~re as. extraordinarias despezas, 
que demanda a ass1stenc1a nesta cidade? De certo 
que não. 

Logo, Sr. presidente, querer estabelecer a pri
meira universidade do Brazil em um semelhante 
]~~ai, é querer ~mb~raçar por um.a engenhosa po
hhca a commumcaçao das luzes; e querer dar mais 
protecção aos _poderosos do que aos fracos ; é final
mente, Sr. presidente, querer que um estabelecimento 
desta ordem só aproveite aos filhos do Rio de Ja
n_eiro, t_alvez. com mais me~os do que os das provín
cias do mtenor, aos quaes amda fica sendo mais com
modo d~mandar estes con~ecimentos em paizes 
estrangeiros, onde sem dunda fa·rão menor des
peza. 

Querer, Sr. presidente, que esta universidade se 
estabeleça no Rio de Janeiro, á custa da fazen~a, . 
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nacional, excluídas as outras províncias desta gra
ça, é um privilegio muito odioso. 

O Rio de Janeiro, cujo local é tão improprio, como 
jâ se demonstrou, para estes estabelecimentos, e 
onde ha maior numero de proprietarios que podem 
concorrer com capitaes para a universidade, é que 
ha de merecer o favor de se lhe dar este estabeleci
mento á custa do thesouro, e as províncias do in
terior, que sem duvida não podem ainda formar 
fundos sufficientes para elle, hão de tel-o ã sua 
custa? uma tal lei é conhecidamente injusta, é 
impolitica, o é barbara; ella condemnaria a maior 
parte do imperio a conservar-se na ignorancia, pois 
que longe de facilitar-lhe os meios para adquirir co
nhecimentos, lh'os difficullava; ella concorreria in
directamente para atrazar a prosperidade do mesmo 
Imperio. Por todas estas razões votarei sempre con
tra uma tal opinião . 

O Sn. TEIXEIRA VASCONCELLOS : - Sobre o nu
mero de universidades e lugarns para ellas designa
dos muito se tem dito; e se foss e possível que cada · 
província do Imperio tivesse uma universidade, 
muito o estimava, porque conheço que todo o cida
dão tem direito a instruir-se com o maior commodo 
possível, para o que serla preciso pelo menos uma 
em cada provincia ; porém nem sempre correspon
dem os factos aos desejos ; e neste caso são precisos 
meios que não temos; falta-nos o dinheiro, e faltão
nos pessoas que possão dignamente satisfazer as 
func~õe de mestres ; por consequencia ligando-me 
ás circumslancias, acho que nos devemos contentar 
com o estabelecimento de uma só universidade. 

Em outro tempo, quando o Brazil fazia parte do 
reino de Portugal, de _todas as provincias as mais 
remotas apparecião alumnos na universidade de 
Coimbra; e bem que se fizessem despezas extraordi
n-an-as, e soffressem muitos incommodos, assim 
mesmo nós lã íamos buscar as taes, ou quaes luzes 
que hoje apparecem. 

Haja pois no estado em que nos achamos uma só 
universidade. Isto não é dizer que não se criem 
mais, quando as circumstancias o permitti rem, 
quando a nação puder com as despezas, pois as das 
universidades devem ·ahir da renda publica ...... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mas qual é o lugar em 
que se deverá estabelecer essa universidade? Eu 
seguirei a opinião dos nobres deputados, que indi
cârão para assente della a erovincia de Minas Geraes. 

Sou deste voto porque esta província não só é 
a mais populosa de todas, mas muito abundante de 
todas as producções da naturesa, e em ponto grande; 
o seu clima é optimo ; emflm tem todas as commo
didades que se podem ofTerecer ao homem, para um 
tal estabelecimento. Além disto é tambem esta 
província a _mais centrai, por quanto é limite da 
Bahia, do Espiri~o Santo, do Rio de Janeiro e de 
S. Paulo, e está por isso em p1mto de contacto com 
todas ellas. 

Poderá dizer-se que ficão mui distantes Parã e 
l\laranhão, com incommodos excessivos de viagens; 
mas, além de que é um dever conformarmo-nos com 
as circumstancias, pode ainda diminuir-se o mal 
tomando o expediente ................... ... ..•. 

Agora quanto ao lugar que em i\linas se deve pre
ferir, eu votaria que fosse a cidade de i\larliin!la; 
jâ temos alli um seminario cõriííiroporções para o 
estabelecimento, .. . . .. .................. .... .. . 
e não são elementos para desprezar .............• 
(O resto não .se ouvio.) 

_O ?R. ~ROUCHE R~NDON: - Sr. presidente: está 
~ao d_1Scuti_da a matena deste projecto, que já chega 
a eVIdencia que elle deve passar sobre tudo na 
parte que estabelece duas universidades e seus locaes· 
e eu me .faria summamente fastidioso a esta august~ 
assem~lea, se m.e propuz~sse a repetir o que já se 
acha dito, e muito bem dito por muitos Srs. depu
tados. 

Comtudo pedi a palavra para dizer alguma cousa 
sobre duas materias: a lª foi a emenda que propuz 
Pª'.ª e~eito de j~ ficar legislado o fundo para as 
~r:si_dad_es ; pois que, Sr. presidente, -talhar obra ; 
sem J?r1meiro contar c~m ~ bolça, é cousa triste. 

Legislar-se que as umversidades serão pagas pelo 
the~_?uro publico, é 1:1ma. chimera na presente oc
casiao, em que. eu veJO dtzer-~e que é preciso abrir
se um empr~st~o, que eu vejo ~nação com despe
zas extraordrnarias, crean_ o uma marinba, e defen
denáo-se de uma guerra. 

Ei~ aqui, Sr. presidente, porque julguei que 
convrnha procurar os recursos fóra do thesouro. Eu 
os tenho apontado na minha emenda. Faca-se a 
lei. que as províncias sustentaráõ as duas universi
dades. A 2• ma teria é sobre a idéa de se crear uma 
só. u~ivers!~a~e nesta côrte. _- Sr. presidente, eu 
cuidei q_ue Jª tmha desapparecido esta opinião : mas 
como amda nella se acaba de fallar direi alguma 
cousa mais além do que está dito. ' 

Quando se tra~a de al~um projecto de lei, eu o 
ponho em execuçao na mmha imaginação ; e nesse 
~xame é que eu lhe descubro os inconvenientes que 
se -eodem encon~rar, as diffi_c'!ldades, os em !Ja raços; 
ent~o é que eu Julgo se a lei e boa, ou é má, porqu 
mmtas vezes parecendo muito boa na theorica só 
na pratica se descobrem os seus defeitos. Ora, sobre 
o projecto de uma universidade no Rio tem-se dito 
os embaraços que se devem encontrar para que ella 
possa fazer progresso : mas uada disso tem bastado 
par~ que algU!JS Srs. deputados daixem de julgar 
muito convemente com preferencia a outro qual
quer local, 

Eu não preciso agora para demonstrar de um 
golpe os inconvenientes, nem cansar a minha ima
ginação, nem cansar a assembléa: nada convence 
mais ~o que o exemplo, e exemplo existente . 
Peço licença para ler um papel, que não é apocri
pho, pelo qual se vê o progresso que aqui tem tido 
a academia militar, que aliâs faz ao estado uma 
consideravel despeza. 

Eu não fui quem o escreveu : foi-me dado por um 
dos mestres daquella academia; e quem duvidar dos 
factos, consulte os assentos das matriculas e des
minta-o. (O orador leu um papel em que se lndicava 
em cada um dos annos desde 1815 até 1823y quan- ' 
tos estudantes se matriculárão no l 0 anno, e quan
tos no 7°, donde se conhecia que matriculando-se 
muitos no 1° anno, chegavão ao 7°, um, dous, tres, 
e algumas vezes nenhum. Acabada a btura do 
papel, que mandou á mesa, continuou com o se
guinte.) 

Eis aqui os resultados des_ta academia na capital 
do Impeno, onde estâ a ma10r forca do exercito e 
a maior povoação. Eis aqui os fructôs tirados do ~a
crificio que o estado tem feito com suas rendas. Taes 
estudos, Sr. presidente, são estudos suppostos: se 
q~eremos universidades suppostas façamo-las no 
Rio de Janeiro, o peior é que a despeza não será 
supposta. Parece que não devo dizer mais. 

O SR. SILVA LISBOA: -Sr. presidente : levanto
me 11ela segunda vez na terceira leit~ra do projecto 
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sobre a creação das universidades, para fazer o ul
timo esforço de persuadir a necessidade de se esta
belecer já uma nesta capital do lmperio, por ser a 
mais factível nas actuaes circumstancias, achando
se, de facto, já creadas as aulas principaes, só fal
tando o curso jurídico que o thesouro póde pagar 
sem considerava! detrimento. Bem noto a tendencia 
dos Srs . deputados em favor do parecer da commis
são, que designa S. Paulo e Olinda para os locaes 
do estabelecimento; e outros têm dito cousas bellas 
e plausíveis, para preferencia de suas provincias. 

Eu tambem sinto pendclr á _patri~ metro
oleaõ1lr-az1l, que, sem uvidã"; depois do Rio de 
aneuo, e a C!l!e 1!!.ais se he aproxíma em meios e 

rec s aiem-âas vantagens locaes. -
or m, amdãque lq_uvo os lances <!gs Srs . gepu

tados a bem de seus paizes, toêlavia n~ sei Qbrar 
pôr eaoismo atriotico, mas or es irito publico, 
ten o so em vis os in1eresses geraes a nação, 
que estão reclamando a ê reacão e uma universi
dade, onde quasi ttido está feito para a sua fundação 
decente . 

Ainda que só fosse ~oiado elos Srs . França e 
Gamara, que Jª produzirão, á meu ver, razões irre-
1st1veis, não posso deixar de fazer algumas repli

cas ás que se produzirão em contrario, como victo
riosas, á pretexto de ser es ai sadia de 
excessivo calor e extrema carestia de casas, e c. 

1 r. pres mi:s, ver a e que qiiãndõ S. . . idel-
issima El-Rei D. João VI, aportari.àoál3ahia,me or
denou que- o i!COI!!Panhasse para esta cclrte; no pri
nreírU-ãilno ~i õ c lima e tive uma mole tia 

l morta!,em q_ue estive_ a esc_gr a se tüfã, aban-
onado elos medicos. 

l\fas, graças ao céo, não só resurgi, estando afiles 
ube culpso, mas até adquirinovo vigor, pelo qual 

tenho vivido 14 annos depois . 

os quatro mezes do verão se podem fazer os 
actos dos exames do anno lectivo e darem-se as fe
rias. O resto do tempo é temperado. 

Não farei jámais a satyra á este paiz, para os es
tudos arduos e muito mais para os estudos amenos, 
taes como o da historia natural. 

Na memoria recentemente lida na academia das 
sciencias de Pariz, de Mr. S. Hilaire, o que ha pou
co me fez favor d cõmmunicar o Sr. Camara, se 
diz, que de todas as províncias que esse sabio na
turalista viajou no Brazil, para fazer collecções de 
botanica, a provincia do Rio de Janeiro era a mais 
fertil e de mais variadas producções vegetaes, de 
sorte que se podia nella fazer a mais rica Flóra. 

ova razão para se fazer a universidade na cc)rte. 
O me rezado amigo e antigo collega na uni ver- ( · 

s 'dade de Coimbra, o Sr. Uendon, trouxe em des-
a ono dos estudiosos do Rio, listas dos alumnos de 
diversas aulas, que entrárão em consideravel nu
mero r. que no fim do anno, na maior parte, aban
donárão os estudos, ou não fizerão exame, nem 
aproveitamento. 

Perdcle-me dizer, que nisso nada conclúe, por va
rias razões: l • porque não· mostra iguaes listas de 
estudantes de outras províncias, com superiores re
sultados; 2• porque elle bem sabe, e é notorio, que 
tambem. I!i!.JIDiv~e de Coimbra, passava em 1 

roverbio, que muitos dos estudante~ que entravão J 
nas aulas, erão-só passaras de arribacão; 3• porque 

mítb já bem calculava que, em todas as partes, 
nas profissões difficeis, de vinte, só um ahe emi
nente, e é muito, quando a melado adquire suffi
ciencia; 4ª o governo até agora, ou não podia, ou 
era indifferente a dar lucrativos empregos aos estu
diosos das altas sciencias. 

O mesmo Sr. deputado, deu preferencia á S. Pau- 1 
lo para a universidade, lembrando o particular fun
do litterario que já tem e fôra destinado para sus
tentar estudantes em Coimbra. 

E, SUJl.P~~ pedisse_ de§.I!_a~ho _par!!._ }pi,nha 
terra, aesefando _acabar os días oilcle finarão 
·mêus pais, e . M. I. me concedPSSe esta mercê, 
antes que os meus conterraneos me fizessem a elei- Sem duvida esse fundo é insuJliciente, e não se 
ção de seu representante; todavia não posso deixar dere desviar o subsidio litterario do destino priva
da reconhecer, que esta capital do imperio tem tivo e inviolavel, que é para os estudos menores. 
grandes forças vitaes e es tá em progresso de saiu- E se aquelle fundo está, bem ou mal, applicado 
bridade, pelas continuas bemfeilorias rus icas e ur- para as despezas mais urgentes da provincia e 
banãs, e melhor diéta, talvez, pelo mais geral uso tanto ella, como as outras, allegão haver deficit' da 
do café, vinho, passeio. - renda para a~ despezas ordínarias, convém que 
- Não vejo nesta augusta assembléa, nem fóra dei- nesta assemblea s~ gua~de, como regra, a pratica 
la, cadaveres ambulantes; não conheço paiz do El- d~ parlamento bntanmco, ond.e _não so. admitte a 
dourado, nem da Athanasia. mnguem _faze_r ~ropost~ de abohçao de tnbuto, sem 

Ainda que não tenha os registros mortuarios das 1 ter na mao d1re~ta o bill do desfalque .da renda, of
' freguezias, comtudo penso, que a mortalidade or- 1 fe~ec~n_do na. mao esquerda o outro bill , para co~

dinaria não é aqui maior que nas outras cidades, e I tnbuiçao eq.mvalente e menos onerosa, ou a poss1-
que se vive até o período commum. 

1 
vel economia na despeza. 

Quanto ao calor de que se querella, lembro-me 1 Sua Magestade Imperial, por sua beneficencia á 
ter lido ~m- àiila geographia inglez~, que em ~alcutá 1 S. Pa1;1 o, ordenou a remessa de um prélo da typo
o calor e taQ. grande como o do Rio de _Janeiro, f~- i graphia nacional e .Q.ê_tan.do prompta não se effe
zenao o éelor desta côrte como o padrao da Cam- 1 ctuou, porque o compositor requereu seiscentos 
cuia. . . . - . . . ! ~íl réis cada anno e os mai~ artistas á proporção, 

TodaVla alh está a capital do lmpeno Br1tanmco J visto que pouco menos aqm ganhavão. Isto prova 
na lndía, que hoje tem varios collegios litterarios, . que tudo é necessario fazer-se de novo. As univer
e de um delles é que sahiu o ftllldafil>r da Esc9la ! sidades não se formão por invasões . 
Lancasteriana, que tem espalhado um dos maiores j Quanto á extrema CaJestia das casas, não nego 0 
melhoramentos do ensino publico por toda a Eu- , facl.o. · Porém não se vê r azão, por onde ·os estu
ropa e America. - ! dantes não se reunão, c9mo em Coimbra, n·a mes-

E por ventura já temos fontes para os anhos i ma casa para economia de aluguel e passadio. 
fá.ou ref.~igerantes ~~taçl!p c~lida, que i~s é i Ne_nhuma cidade tem tantas facilidades para edi
tanto possivel no_progresso da riqueza e da scien- i ficaçao como· esta côrte. Com as ped.reiras tão pro
cia hydraultca·? Não ha paiz que não tenha suas i ximas bei;n· se vio que em poucos annos quasi do 
vantagens e desvantagens. brou a cidade. 
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Decretando-se a creação da universidade, nova . E demais, é bem notado na obra classica do já 

rasão ha para se multiplicarem os edificios e colle- ~.~~~ª. ri_qu~a ~~s-~aÇõ~s, qu~, ef!1 tõãos I 
gios, proporcionados ás habitações dos estudantes . os pruzes marit1mos, a civihsaçao, sciencia e ri-

1 Em nenhuma parte existem tantos meios, capi- queza sempre começárã.J do lit!,.o.raLpara o central: / 
taes e terrenos, como no Rio de Janeiro; talvez em o contrario é ordem inversa ca natureza. Preten- ' 
meio seculo se estenda a côrle além de S. ris- der-se .Por ora mais de uma universidade, quando : 
tovão. - ~em amda a da côrte póde ser completa, é procras- 1 - ·Um dos Srs. deputados suggerio a triste idéa de tmar a fundação para as kalendas gregas. 
que, fundando-se a universidade na côrte, nunca E não tem a côrte maior razão para ciume ven
mais se tratará de estabelecer outras nas diversas do-se espoliar. do direi~o da ,posse em que s~ acha 
províncias; e que- até convinha a preferencia do es- d~s estabel~cimentos htteranos, tendo, por assim 
tabelecimento nestas, para não ter o ensino publico dizer, aoffrido ~nvasã9_.!!_a~ae Portugab_a 
o influxo da côrte, por dever a instrucção ser livre. que_rr.i _eu asylo, desam arando os seus ...m-ed1os e 

Eu não farei tal injuria ás seguintes legislaturas, até feito tão d,fil:isivo.s__a_ct~ara a m e endenc1a 
que espero sejão sempre animadas de nobres senti- dolm erio? 
mentos constitucionaes, e que até recresceráõ em ' .que. dirão os me~inos orphãos do restaurado t 
duplicado espírito publico para estabelecerem uni- se~nano de ~· Joaquim, que têm a natural espe- j 
versidades em tempos e lugares onde mais convier, ·ctat1va de aqui concluírem os seus estudos maiores? 
depois de b~m co~solid~da a nossa in~ependcn?ia O Sr. Gouvêa arguio-me de injustiça,. por ter 
e reconhecido o impeno pelas potencias que m- proposto que a universidade na côrte se mantivesse 
fluem no progresso da civilisação. pelo t.hes.o~ro P.ublico e a das mais províncias por 

Por ora nenhum sensato se illudirá: seja-me li- con.tr1buiçoes mdependentes da sua renda ordi
cito dizer-ainda a procissão está na rua.-A pru- nana. 
dencia política aconselha, que lodos os corações, Admira que, sendo presidente do senado da ca
b.raços e thesouros conspirem para a defeza na- mara desta capital, me fizesse tal arguição, sendo 
c1onal. . . . corrente a regra politica, de fazerem-se pela rP.nda 

Bem diz o economista sagrado -o s'!'bio .vem no geral da nação, os estabelecimentos de geral inte
lem.po do .descanço.-M~nos po~so ou~1r d1~er que resse, e por contribuições particulares os de conve-
deve ser ~1vr~ a mstrucçao publica. SeJa assim _nas niencia local. Para isso a antiga lei autorisa as ca
matenas mdifferentes. A natureza apresent~ im- maras a imporem fintas. 
menso horizonte· de tistudos . Mas em ob'ec~ de E como o thesouro ha de supprir as despezas das 
r~ligião ~política, nenhum gove~no regul8:r e p~u- universidB;des das 1bovincias, _gu_e não _pandão só
de!!_te,_ dei~u .dt exerce~ a supermtendenc1a da rn- bras, e_Jt te Pernam uco sustenta em êscripJos_pu
strucçao e opmiao publica. ~t ue_Eão eve mandar as requeridas yelo go-

Póde algum governo tolerar, que em quaesquer verno im_p2_11 , sendo aliás impossível que ainda a 
aulas se ensmem, por exemplo, as doutrinas do de eza çeral se possa fazer só com as rendas do Rio 
Contracto Social do Sophista de Genebra, do _ ys- de Jan~rro? 
tema da Natureza e da Philosop1íia da Natureza . Já disse, qu~, a não se estabelecer 8:qui a univer- 1 
de impios es_friplQres, q~ll'! corrompido a moei- sidade, a Bahia. reclama~a preferen?1.a sobre Per- 1 
d_a'Qê; que fórma a esperança da nação, para serem nam~uco. El~g10u-se a ,!!nde~a, .fert1hdad~ e abun-
seus legisladores, magistrados, mestres e empre- d~nc1a desta ?idade. quanto a lindeza, digo, que 1 
gados na igreja e no estado? Nunca., nunca, nunca. na? é o !..ardJm de E~en, bem qu~ os ho}!andezes a 

Ouvi fallar da necessaria economia no curso ju- lllt!tula~scm o P!fraiso da America. Alem de. que J 
riclico e reHorado, admittindo-se,comtudo, proviso- um versi?ades .. nao se_ fazem com perspectivas. 
riamente os estatutos da universidade de Coimbra. Quanto a ~h2!de, nao se póde comparar com a 1 -
Eu opino, que nada se fará co.m .taes estatutos so- Bah'.ª· . . J _ .. <l , ( ~"" L· 

brecarregados de es tudos de d1re1to romano (sendo E notor10 que alli, na cultura das cannas preci- ( ~~ 
aliás necessarios em justas proporções) e não se sa-sei,. quas1 em toda a :rarte, fazer planta cada anno; 
creando já as cadeiras mais necessarias (que alli e no 11.econcavo da Bahia, ha terrenos que dão sócas 
nunca houverão) A.e economia olitica j_lireit.oJner- e.re&.õe!ls por annos, sem geral replantação. Cha- • Ca,-v<-•fi. <-"\ 
cantil e marítimo · ito p co e das gentes, 1 mo por testemunha ao Sr. Camara, que tem bom 1 
para bem se sa era lei das nações e se formarem engenho no Jguápe, ondesevê o ro_digio de 14 en- Çl;-,._.i::. ~· 
dignos representantes do povo e babeis diplomatas ganhos emyma leguafl~ be!ramar. ,. i 

nas côrtes, afim de pode~ ~gurar com honra a nação . ua~ o a abunêiancia, saõem todos q~e lern11.m-
brazileira no theatro pohl1co. buco e a terra da fome, p~la alternativa e annos 

Insistio-se lambem, como razão cathegorica, no Chuvosos, que produzem viveres com superabun
cJ:Jwte das 0,!1iras provincias, vendo tudo accu~u- dancia e barateza, que desa.nimão a repr-'ducção; 
lar-se na côrte. Mas efn toda a parte haverá o cm- e annos seccos e de carestia, que causa mortan
me mal fundado nos que pretenderem o impos- dade. 
si-vel de uma universidade em sua província. Assim não tem, nem póde ter, subsistencia inde-

As viagens marítimas tudo facililão para vinda á p~ndente, nem preços regulares dos necessarios á ~ . ,,;,- ,, ,- ,., 
côrte . Do Pará e Maranhão, facilitando~e as- com- vida . O seu algodão, ,Páo-brazil, madeira de con- v-1-,...w.~- ~· 
murricações internas, se póde vir em .menos de mez struccão, têm natura.l preeminen~ia; _o que prova l Q,J,,../.. 
á Pennambuco e d'alíi por mar ao Rio em 15 a 20 serem os terrenos andos. Se assim nao é, expli-
dias e ainda menos nas monções do verão. quem os panegyristas, por ue nunca Pernambuco-

0; habitantes das minas de S. Paulo são caval- comp1:tio com a Bahia em população, opulencia e 
Jeiros m st es a quem na a êüsta aescer á beira- littêJ:!lura ? - -
m~Havendo patriotismo, não faltaráõ subscri- · Accresce que a Bahi~. aqba d_~ fazer ºL_heroicos 
ptores para estudantes carecidos. . esforços, que quasi aecidirao oa geral..restauracão 
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do Brazil contra o jugo lusitano, bem que com os 
1 soccorros sabidos. Isto merece especial attenção . 

. Pernambuco, porém, posto que lambem tem ?e
róes, antigos e modernos, e os homens bons e prrn-

/ C:ipaes da tena, não sejão desertores da honr.a b~·a
zileira e ostentem firm eza no systema con L1tuc10-
nal, comtudo é notorio, que apresenta o espccta
culo (nas classes inferiores, de individuo turbu
lentos) da desordem e insubordinação; de sorte que 
estamos em continuo susto de que sobrevenha in
fausta noticia de quebra da união do imperio. 

Por ora, seria perigoso estabelecer ahi universi
dade, no risco de se corromperem os jovens no {óco 
.do jacobinismo. 
- -o-s;:-l\ÍUx1z TAVARES:-Poço a palavra. 

O n. PnE IDEXTE:-Está adiada a discu são pela 
hora. 

O Sn. l\lux1z TA' 'ARES:-En queria sómente mos
trar a injustiça com que se a laca a província ?e 
P ernamb uco, quando esses mesmos que se apontao 
como perturbado1~es da ordem, são filhos da Bahia, 
o Barata o 11/artins ..... (A' ordem, â ordem.) Eu 
iiãõVi. que o Sr. Lisboa fo se chamado á ordem. 

-O Sn. !LVA LISBOA : - Eu não sahi da ordem, 
.apontei verdades de facto. 

O Stt.. PRESIDEXTE chamou á ordem o r. ilva 
Lisboa que disse que só retorquia os ataques dos 
que b;·adavão fóra della . Foi por isso novamenLe 
cliainatlo á ordem de varias partes da sala, e não 
continuou. 

egüio-se a leiLura dos pareceres, e º.Si:_. se 
cretario Maciel da Costa leu um da comm1ssao de 
fazenda sobre o officio do governo de Pernambuco 
relativo ao augmen to de ordenados dos officiaes 
da sua secretaria, adiado na sessão de 23 de Se
tembro.- Foi posto á votação, e approvado. 

Lêu lambem um da commissão de legislacão 
sobre o requerimento 'de João Antonio Calvel, que 
ficara adiado na sessão de 20 de Outubro.- Depois 
de curto debate, foi posto á votação, e approvado. 

Lêu finalmente o da commissão de fazenda 
sobre o requerimento d<ts filhas do conselheiro Ma
noel Moreira de Figueiredo, que ficara adiado na 
sessão de 15 de Outubro. 

O Sn . MoNTESUilIA: - Sr. presidente, oppuz-me a 
-es te parecer da commissão a primeira vez que se 
leu, apezar de não saber as circumstancias que hoje 
sei, mas para o não approvar bastava olhar para o 
tempo em que estamos, com uma divida de tantos 
milhões que é preciso pagar. Sei agor? além disto 
que esta pensão recabe em pessoas ricas e pode
rosas, e que se dá em premio de serviços, gue já 
forão attendidos quando se despachou, creio que 
um ?unhado, para thesoureiro da junta da faze_nda 
do R10 Grande do Sul, que requereu com os serviços 
do sogro. Se pois já se tomarão em consideração taes 
serviços plra se dar um officio, sendo .por elles .Pre
ferido a outros concurrentes o que assun o ped10, e 
se além disto estas herdeiras são ricas, segundo me 
consta, pois possuem uma estancia, que se comprou 
per cem mil cruzados, como havemos de dar-lhe 
uma pensão, quando della não precisão, e nóê._es.
tamos a exigir_ subscripçpes _ para a marinha p9r 
não termos dinlieiros para as despezas precisas? 

Não é umã contradicção pedir emprestado, e dar 
a quem não precisa, principalmente estando já at
tendidos esses serviços que se allegão ? Ouço dizer 
qúe devemos premiar a quem bem sef're, estou por 
isso, ruas nas nossas circumstancias, e nas das re-

querentes não póde ter lugar. Se é preciso dar pre
mio .empre ao bom sen•idor, porque não damo 
pensões ás viuvas dos soldados, e não se estende 
esta beneficencia a todas as classes de empregados, 
quando estamos estabelecendo a igualdade entre o 
cidadãos ? Deixemo-nos, Sr. presidente, de gene
rosidades quando não temos para o necessario, e 
precisamos tomar medidas cxtrao rdinarias para a 
defcza e segurança do estado ; praticar o contrario 
sera delapidar a fazenda publica, para o que nunca 
darei o meu volo. 

O n. A:..DRADA MACHADO : - A primeira questão 
que e offereco ne ta ma teria é, se a upplicánte 
têm direito para pedir a remuneração do lacs ser
viços, e eu digo que havendo lei, que manda re
munerar nos filhos os erviços dos pais, e endo 
remuneraveis os de que tratamo , segue-se que o 
filhos têm direito pedir a sua remuneração. Mas diz 
o nobre preopinante que a herdeiras são ricas, e 
que como taes não preci ão do pen õe , re pondo 
que a lei não faz distincção de rico a pobre para 
o caso do remun eração, por isso tem a esta igual 
direito tanto uns como outros, posto i to accros
centarei que estou per uadido que a esta suppli
cantes não se pôde dar o nome de ricas, creio 6-
mente que não são pobres. 

A estancia de que se falia, sei que era de Gaspar 
José de Mattos, e sei que custou muito a pagar, se 
é que se não deve hoje mesmo algum n•sto, mas 
ainda que esteja de todo livre de di11idas, nem por 
is o merecem a que a pos uem o nome de rica e 
poderosas. Disse tambem o nobre deputado que os 
serviços que se all egão já se achão remunerados na 
pessoa do cunhado da supplicante Rodrigo José 
de Figueiredo, mas nisto ha em verdade um engano, 
o lugar-não se lhe deu em remuneração de serviço 
do sogro; talvez se tive se, para o provimento, 
attencão a ellcs, mas isso é mui diffcrenle de r -
munêrar, deu-se-lhe por mostrar um bom estabe
lecimento, e as qualidades precisa para o desem
penho das suas obrigaçõe . 

De outro argumento e servio o nobre deputado 
contra o paracer da commissão, que tem mais pezo, 
e é que nas circumstancias em que nos achamos, 
devemos ter todo o cuidado em não desperdiçar o 
que necessitamos para o necessario, mas eu res
pondo, como a lei manda remunerar é preciso ou 
deroga-la ou cumpri-la, emquanto não temos de
~erminação nova é fot·çoso observar a antiga, e por 
isso voto pelo parecer, 

".O Sn. FERNAi'iDES Pii'iHEIRO : - ( ão se entendeu 
o tachigrapho Si! va). 

O Sn. MoNTESUMA : - O nobre dep utado com
bateu os meus argumentos, mas não me convenceu. 
Eu disse que no estado actual do nosso thesouro 
não podiamos dar pensões, e o illustre preopinantc 
respondeu que a lei assim o determinava, e q ue era 
preciso observa-la, porém eu vejo sempre que nas 
circumstancias extraordinarias do estado calão-se as 
leis, ora o nosso thesouro não tem dinheiro, as des
pezas , que estão eminentes para defeza e segurança 
da nossa independencia e liberdade, são muito 
grandes, logo cale-se a lei que manda remunerar os 
serviços, emquanto não chegão circumstancias mais 
favoraveis. Eis aqui porque admiro que a commis
são de fazenda, que conhece melhor o estado do 
thesouro, e qu e confessa no parecer a miseria das 
rendas publicas, entenda que se deve dispôr por 
este modo. Se realmente não ha dinheiro, como ha 
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de dar-se? Ora que o não ha parece certo, salvo' publica, e até em breve falleceu. Entre muitas ra
se não devemos acreditar o ministro da fazenda, que zões , com que Bwrke o confundio, foi, chamando,.0 
nos patenteou o seu es~ado. . . < o Leviatl~a;rn das Doações da Corôa; porque tudo' 

Quanto ao_ que· eu d~sse sobre a circ~mstan?ia de quanto tmha era vindo do corôa por doações im
se acharem Já attendidos estes serviços, set bem modicas ao fundador de sua familia no reinado do 
que rigorosam ente não foi r emune:ação, mas não tyranno Henrique ,VIII, sem algum merito pessoal, 
póde negar-se que houve conte~plaçao com elles, e e que, ao. contrar10 . a beneficencia, que 0 mesmo 
estou certo que na concun:encia ~e outros preten- BU(l'ke havta recebido, fôra de espontanea graça do 
dentes ao lugar de thesoureiro da JUn.ta da fazenda, rei, que se dignava attender aos serviços relevantes 
o cunhad_o das supplicantes o obtev~ po~ ser genro de. um servidor invalido. 
do Iallecido conselheiro, e portanto Jª nao se póde Este orador na sua eloquente apologia sustentou 
dizer que a nacão não fez caso de taes serviços. Pelo as dignas maximas [de estado sobre a verdadeira 
que toca á desigualdade com que se olha para as dif- economia dos governos, dizendo, que a recompensa 
ferentes classes d_e emprega~os pu?lico~, e de que jl.~s serviç9s publicos, não só era ornamento pu
eu falle1, torno a dizer que muito est1mana que com bhco, mas tambem exacta justica, que a mesqui
todos igua~ment~ se tivesse attenç~o. porque todos nheza nes~arte era iniquida~e, e n ior eco
servem, e JUigo mdispensavel esta ~ustiça no temJ?º nomia do IDEntto_, pelas suas pessímas consequen
em que estamos estabelecendo a igualdade de di- cias, visto que, por J!!Ilª .fria penuria na remune
rei los . Finalmente, senhores, eu não digo que se racão de servicos se crestavão todas as habilidades 
nào remunerem estes serviços mas não podia da naçaõ , e sé compriiniã â -êlasticidade de suas 
pr_opôr a c~m missão outra _especie de remuneração? Iliã1s ~cti~as ~nergias, que a ~c nomia f Ufilil_yir
N~o se pagao tambem serviços com a ordem. do cru- ~_;;tnbut1va_,_ <!_ q_ual ~o ns1ste , não eIJJ_:RQupar, 
ze1ro, e com qualquer das outras ordens? Pois dê-se- Jll~el!!_ saber escolher os tempos e objectosdas des
Jhe uma. comi_nenda, ou al~um~ outra condec_oração .P!l_zas, que_nenbum estaâo se empÕbreceu jámais 
h~no rana,_ nao é só C?m dmhe1ro qu~ se pagao s_er- pela especie de profusã~ . que anima a producção 
viços. Qmzera p01s que a assemblea tomasse isto des talentos, que as habilidades dos cidadãos erão 
em consideração, e que se desista de dar uma pensão dos mais productivos capitaes da nacão, 
de 400S, quando o thesouro não es tá no estado _O conselh~iro ~~reira, além de oútros empregos, 
disso. foi e_u co ega na Junta do commercio, e o creador 

O SR. S1LVA L1snoA: - Sr. presidente, voto pelo do 1ugar do se.cretano. Servio _com toda a honra e 
parecer da commissão, e digo, que a oppo>ição do exem~la: fervo r, e ~óde-se diz~r que seus dias se 
Sr. Montes uma é contra a decisão proxima desta a_breviarao pela exacçao do ex~ediente, sendo o seu 
augusta assem biéa, que determina permanecessem timbre estar elle se~p:e em dia. O ~r . J\1omesuma 
em vigor as leis existentes, emquanto se não refor- fundou a. sua o~pos1~0 em que o dito conselheiro 
massem para melhor systema. Entre estas ha a do deixara rJ?O patri~om_o, que a~ suas filhas casarão, 
Regim ento das Mercês , que a equidade do governo e. os maridos obt1verao offic1?s al~egando os ser
m onarchico ha via estabelecido para remuneração v1ços _do mesmo, obtendo por isso Já remuneração 
dos servicos dos empregados superi cres. ão convém anllcp1ada; qu~, no actual systema ~e igualdade, 
que na liberalidade do systema constitucional não e_ra estranho nao rem unerar os serviços dos infe
haja ig ual beneficencia do governo. Quando ouvi a nores, e tant? recompen~ar os s~periores, que o 
opposição, occorreu-me, que só seria por se não ter est~do era ~he~o de_ u_rgenc1as, e div_idas. . . 
r equerid ô a remuneração dos serviços do conse- unca fm mqms1dor dos negocios familiares de 
Jheiro Moreira no tribunal ordinario, em que se qué!-esquer pess?as, mas recordo-n:ie de que o fal- 1 
decrc tão taes remuneracões. lecido conselheiro alguma vez me disse ter uma es-

Porém differente foi o· motivo da opposição. Penso tan ~ia de gados no Ri_o Gr~nde do Sul, comprada em 
qu e este corpo constitucional e legislativo tem au- soc~edade, e com dmheiro de empresti mo, tendo 
toridade de dispôr das rendas nacionaes para os muitas perdas por falta de sua presença, e pela i 
seus justos destinos, e nm delles é a dita remune- guerra do. sul._ . . 
racão de serviços. A política exige que se dê á . Q~ ordrnano. mmta ge!lte avaha a bolsB: alheia, 
na.cão confiança tambem neste objeclo essencial á l"norando a~ c1rc~msta,ncias: Mas, suppondo a exis
felÍcidade publica. Seja-me licito dizer, que o sabio tencia o patr~momo, es~a raza_o nunca pela lei obstou 
governo inglez não se contenta de bem pagar aos á re~uneraçao de serviços, amda !1ºs proprietarios 

~
empregados publicos, mas até leva a sua benefi- da maior nobre~a, e rei:ida. Nada sei, n~m se mostra, 
cencia além do sepulchro, não abandonando ao ce- sob!e os o~c10s obtidos, C?mo se diz, com alle
miterio os esburgados ossos dos distinctos servidores. g~~o de. serviço_s _do co nselb01ro) porque sempre se 
Não seja o Brazil a terra do esquecimento dos grandes d1stmgmo a legitima rem:~meraçao, da concessão de 
serviços. No fim do seculo passado foi grandiosa a a~guma me~·cê por atlençao ou contemplação de ser-
remuneração que El-Rei de Inglaterra deu ao ce- viços de pais, ou collateraes. " 
lebrado membro do parlamento, E!fumndo Burke, Ainda em concurso de pretendentes é natural e 
~e tanto contribuio com os seus escriptos-;-é fallas política, a preferencia de quem mostra taes servicbs 
nesse senado, para salvar a lnglate1Ta do imminente pois então o governo sabio e justo·faz a graca ÍJ.ã~ 
perigo de cahir no cáhos d~ revolução da França, tanto por direito do provido, como em attericão ao 
concedendo-lhe a pensão de seis mil libras esterli- publico, que adquire o penhor para bom serviêo ha
nas, dobro da que o governo costumava dar aos vendo já bom exemplo na familia. Quanto a·o ;ys
grandes servidores do es tado, e que se intitula tema de igualdade, ha enorme differenca no valor 
Ocio com dignidade. Supposto o duque de Bedfort politico dos serviços, e seria igualar côusas desi-

querellas5e na camara alta contra essa pensão, pre- guaes o pôr ao par o que serve ao estado em um 
textando as urgencias do estado, o dito Burke qeu emprego trivial, ainda que muito util, ao empregado 
t11-l defeza da que chamou sua pensão mol'tuaria, em lugares que demandão talentos, estudos · e exer-
quo o duque foi abysmado pela indignação cicios superiores. ' 

J 
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Nenhum estado, por mais rico que seja, poderia 
dar remunerações a todas as especies de serviços, 
além do seu estipendio ordinario. Quanto ás urgencias 
d_o estado~ esta consideração só convenceria a actual 
dilficuldaue de pagamento regular, e a precisão de 
alguma demora na satisfação dos credores do es
tado por qualquer titulo. 

Decrete-se a remuneração, e pagar-se-ha com a 
equidade possivel do thesouro. Brazil está em 
progresso de riqueza ; não se assombra de pequeno 
aefi:cit. Seja-me licito aqui citar a passagem da sa
gráda escriptura que o excellente economista da 
França Mr. Labord transcreve na sua obra de 1818 
sobre o espirita das as.çociações, mostrando, que 
tocro-o governo, que préza o credito publico, nu~ca 
tem impossibilidade, e mão abreviada, .para satis
fazer aos credores de estado. -Quis est creditar 
nieu.s? Numquid abreviata est rnanus rnea, ut non 
p_ossim redimere ? Voto portanto pela remuneração 

1 
arbitrada ás filhas do conselheiro Moreira, e só sinto 
que fosse menos grandiosa do que eu desejava. 

Por dar a hora ficou adiada a discussão. 
O SR. PRESIDENTE deu para ordem do dia o pro

jecto de constituição. 
Levantou-se a sessão ás duas horas da tarde.

Jliguel Calmon du Pin e Almeida, secretario. 

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA 

PARA JOSÉ JOAQUIM CAR EIRO DE CAMPOS 

lllm. e Exm. Sr.-A assembléa geral constituinte 
e legislativa do Imperio do Brazil, sendo-lhe pre
sente o officio de V. Ex. de 23 do corrente, em que 
pedio uma cópia da representação de frei Manoel 
Pinto de Azevedo, como precisa para a informação 
que deve dar o ouvidor da comarca do Rio de 
Janeiro: manda remetlera V. Ex. a requerida cópia 
da mencionada representação. Deus guarde a V. Ex. 
Paço da assembléa, em 27 de Outubro de 1823.
João Seve·rianno Maciel da Costa. 

PARA LUIZ DA CUNHA MOREIRA 

Illm. e Exm. Sr.-A assembléa geral constituinte 
e legislativa do lmperio do Brazil, sendo-lhe pre
sente o parecer das commissões de marinha e legis
lacão sobre o officio de V. Ex. de 7 do corrente em 
qu·e expoz a duvida em que se achava o conselho su
premo militar a respeito do modo de julgar as em
barcações apresadas pela esquadra nacional: manda 
partic~ar ao governo que precisa de informações 
sobre o§ motivos.de se não ter posto em execução o al
vará de30 de Dezembro de 1822, e que lhe seja remet
tidaa cópia do contracto celebrado com o primeiro al
mirante qu~ndo entrou para o serviço nacional, e 
das instruc·ções que lhe forão dadas, não havendo 
nisto inconveniente . O que V. Ex. levará ao conhe
cimento de S. M. Imperial. Deus guarde a V. Ex. 
Paço da assembléa, em 27 de Outubro de 1823. 
-João Severianno M&ciel da Costa. 

S~são em ~9 de Outubro de t. 8~3 

PRESIDENCIA DO SR. RIBEIRO DE ANDRADA 

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da 
manhã, fez-se a chamada, e acharão-se p:i:esentes 

70, faltando com causa os Srs. Pereira da Cunha, 
.Araujo Gondim; Pinheiro do Oliveira, Ribeiro de 
Rezende, Audrada e Silva, Alencar, Hollanda Ca
valcanti, e Faria Lobato; e sPm etla os Srs. Rocha 
Franco, Ferreira França, Lopes Gama, Paula e 
l\'.lello, Costa Aguiar, e Nogueira da Gama. 

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

Entrarão então na sala os Srs. Costa Aguiar, 
Nogueira da Gama, Paula e Melto e Lopes Gama. 

O SR. ECRETARIO MACIEL DA Cosa leu o se
guinte officio do ministro d' estado dos negocios do 
imperio . 

cc Illm. e Exm. ' r. -Tendo a camara da villa 
de 1ossa Senhora de Nazareth de_Jtapicurtl repre
sentado a Sua Magestade o Imperador em officio 
de 3 de Abril do corrente anno, e pelo orgão do 
seu procurador Antonio Pereira Rebouças, a ne
cessidade de ser t1'1insferido o seu julgado para a 
aldeia da Missão de Santo Antonio da aude, 
erigindo-se estã em villa ; visto concorrerem netla 
todas as circumslancias de um progressivo melhora
mento para felicidade de seus habitantes, quando 
ao contrario a villa de azarelh pela aridez do seu 
terreno, e absoluta falta das commodidades indis
pensaveis para a vida, se torna incapaz de cultura, 
diminuindo a sua população consideravelmente: 
de ordem do mesmo augusto Senhor remetto a 
V. Ex. o officio da mencionada camara, e a re
presentação do seu procurador, para que a augusta 
assembléa geral constituinte e legislativa deste 
imperio, tomando conhecimento deste objecto, haja 
de deliberar o que lhe parecer conveniente. 

« Deus guarde a V. Ex. Paço, em 27 de Outubro 
de 1823.-José Joaquim Carneiro de Campos.-Sr. 
João Severianno Maciel da Costa. i>-Foi remeltido 
á commissão de estatistica. 

Passou-se á ordem do dia, e leu o mesmo r. se
c~etari? o art. 14 do projecto de constituição que 
diz assim: 

cc Art. 14 A liberdade religiosa no Brázil só se 
estende ás communhões Christãs: todos os que 
as professarem pódem gosar dos direitos politicos no 
imperio. » 

A este tempo entrárão na sala os Srs. Ferreira 
França, e Rocha Franco. 

O SR. ÜRNELLAS: - Sr. presidente: A materia 
dest~ artigo e dos dot_Is.~egu~nles é da maior impor
tancia; porque a ~ehg1ao nao só é o mais poderoso 
soccorro do coraçao do homem, e a origem de que 
dimana a sua maior felicidade, mas lambem por 
ser o mais seguro meio de manter em seu ser a 
sociedade. · 

Attendendo-se a tão grandes interesses eu de
sejára que se não_ P?desse tirar da doutri~a que se 
debate nenhuma 1dea falsa sobre a verdadeira in
telligencia de liberdade religiosa, de que pódem 
resultar funestas consequencias, principalmente 
havendo, como ha, tantos ignorantes entre nós. 

E' por isto que eu quizera que se explicasse neste 
artigo o que se entende por liberdade religiosa · a 
constituição é o codigo das leis fundamentaes que 
hão de regular o imperio, e todas as leis deve~ ser 
claras, para não so dar lugar a erros perigosos. 

E' esta a l• reflexão que se me offerece sobre este 
artigo. Pa~s11:ndo agora a analysa~ a materia em si 
me~ma, direi, d.eclaral_ldo pr1me1ro que respeito 
muito a sabedona dos illustres autores do projecto 

, I 
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que nao posso approvar o que esLabelecerão neste 
lugar, bem que o mesmo se enconLre em outras 
consLituições. 

Não acho conforme á razão e á justiça que se 
declare no art. 15 que são apenas toleradas as outras 
religiões, além da Christã, e que não gosão dos di
reitos poliLicos os que as professarem, ao mesmo 
tempo que estes direitos se concedem aos de todas 
as communhões Christãs. 

e as outras por falsas e monstruosas cntrão na 
excepção, Lambem estas devem entrar, porque são 
igualmente cheia~ de falsidades, erro5, e impie
dades ; todos cunhecem as doutrinas de LuLhero, 
Calvino, e ouLros heresiarchaS, e- todos sabem o 
q tre~elles pensavão dos principios fundamenlaes da 
nossa fé. 

Acho pois mais conforme á boa razão e justiça 
que todas as outras religiões sem distincção sejão 
apenas toleradas, e que o culto publico seja sómente 
o d religião caLholica apostolica romana, por ser 
a unica verdadeira, P.Or ser a religião do estado, 
e a que os brazileirLS sempre tem seguido, tanto 
no · lempo em que fazíamos parte da nacão por
lugueza, ·eomo depois que formamo uma nação 
i ndependente~ 

Nem e diga '!\\,6 a nação brazileira vem a ser 
injusta com os esll'~gciros negando-Ih ulto 
publi co de suas religiões, antes rocede assim com 
igualdade, estabelecendo uma regra geral para 
todos sem distincção. 

Além disLo a nação que se constituo póde, sem 
offender os cidadãos das outras, estabelecer n seu 
pacto social o que lhe parece convir á- su fe
licidade. 

Se os fran cezes consentirão nessa ampliação, 
que comprehende todas as communhões christãs, 
tiverão por motivo a diversidade de seitas por elles 
seguidas, e portan lo a polilica ordenava aquella 
medida; mas entre nós onde ha perfeita unidade 
em religião não vejo razão para se decretar o 
mesmo, pois até o motivo que se allega de devermos 
fa cilitar por todos os meios a entrada dos es
tran geiro para augmentar a nossa popu~ação me 
parece de nenhum pezo, porque o Braz1l ha de 
sempre chamar a si grande numero de indivíduos 
pelas suas naturaes proporções, uma vez que esses 
indivíduos, ao abrigo de boas leis, vi vão tranquillos 
e seguros om suas pessoas e bens. 

São estes os meus princi pios, e guiado por elles 
offereço uma emenda concebida nesLes termos : 

<< El!ENDA 

« Proponho que em lugar da doutrina do § 14 
se lhe substitua a seguinte-a liberdade religiosa 
consiste em que nenhum cidadão ou estrangeiro 
possa ser inquietado e perseguido, de qualquer 
modo que seja, pelas suas opiniões religiosas, uma 
vez que se conforme com as leis do estado, e não 
perturbe a ordem social nelle estabelecida. Quanto 
porém ao culto publico, §.Ó é J!.ermittido no Bi:azil 
aos da communhão catjiolica apostolica romana.
O deputado Ornellas. »-Foi apoiada. 

O Sn. PAULA E MELLO :-Eu quizera que V. Ex. 
consultasse a assembléa se conviria o discutirem-se 
juntos os artigos 14, 15 e 16, como me parece 
acertado pela intima connexão que têm entre si. 

O Sn. PRESIDENTE propoz o que requerera o 
Sr. Paula e ~iello, e foi approvado. 

Em consequencia desta decisão leu o Sr. secre
tario os ditos artigos. 

« Art. 15. As outras religiões além da christã, 
1 

são apenas toleradas, e a sua profissão inhibe o 
exercício dos direitos políticos. » 

« Art: ~?· A religião catholica apostolica romana, ·1 
é a rehgiao do estado por excellencia, e unica 
manteúda por elle." 

O _Sn. ÁNDRADA M_ACHADO pediu a palavra, e 
depois de um longo discurso, mandou á mesa uma 
em~nda de nova redacção para 03 referidos tres 
artigos. 

« EMENDA 

« 14. Cada membro das communhões christãs póde 
professar a sua religião no recinto destinado para 
esse fim. Todos os que professarem estas com
munhões podem gosar dos direitos politicos. 

<e 15. As outras religiões, além da christã,. 
são apenas toleradas, e só lhes compete o culto 
domestico; e a sua profissão inhibe o exercicio dos 
direitos politicos. 

« 16. A religião catholica apostolica romana, 
é a religião do estado, e a unica manteúd<t 
por elle ; e só a ella com pele o culto externo fóra 
das Igrejas.-Andrada Machado. " - Foi apoiada 
eom todos os tres artigos. 

O Sn. BocuA FRANCO : - Sr. presidente: eti 
pretendia não fallar nesta materia, contentando-me 
ainda-agora, como da outra vez, de dar o meu voto 
simbolicamente, e sem o motivar, principalmente, 
porque pertencendo ao estado ecclesiastico emitti
mos nossas opiniões á face do povo, onde não falta 
quem confunda a liberdade religiosa com o. 
atheismo, e assente comsigo que dizer liberdade de 
religião tanto monta como dizer religião nenhuma 
como se fõra incompatível a liberdade com ~ 
religião; mas já fica estabelecida a doutrina 
elementa1· dest.e artigo, e a meu ver mui sabiamente, 
porque não sei que se possa dar religião sem 
liberdadeJ como seja o seu primeiro sanctuario o 
coração numano, onde não chega a força, nem a 
violencia. 

E tanto se compraz desta liberdade o autor 
mesmo da religião, Deus, que o seu espirito se 
acompanha della, segundo aquillo dos livros santos: 
Ubi atilem Spirit11s Dornini, ibi libertas. E o 
apostolo das gentes, depois de dizer que Abraham 
tivera dous filhos, um da livre, outro da escrava 
conclue por definir esta allegoria que nós somo~ 
filhos da livre, na qual se simbolisara a Igreja de 
Jesus-Çhr!sto. Devemos pois reconhecer que um 
dos prrnc1paes caracteres da nossa religião é o ser 
livte: tolher esta liberdade é confiar pouco da 
santidade do Evangelho, e da força das suas ver-
dades. • 

Isto é para mim tão certo, quanto estou persua
dido que o autor da religião, Deus, só quer 
adoradores em espírito, e verdade. 

Assim é que somos um ·povo santo, como lhes 
chama o apostolo aos christãos, mas um povo livre : 
e nem Deus quer escravos, assim que na nossa 
theologia o temor servil não bastou nunca para 
justificar. 

Elle exclue o amor: non potest a-mor c·umi tim.01·e 
misceri, disse Macrobio ; e o amor não se concebe 
sem liberdade, que é o grande principio de merecer. 

Não vejo portanto em que vá contra os elementos 
da religião, que professamos, a liberdade estabe-

43 
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lecida neste artigo; nem a sua doutrina parecerá 
nova a quem refieclir que os inglezes tem á muito 
nesta côrte sua casa de oração, aonde concorrem 
publicamente, sem que dahi nos tenha resultado 
algum mal nem quanto á politica, nem quanlo á 
moral. 

Passarei agora a propôr um pequeno additament.o 
ao mesmo artigo, e consiste em fazer extensiva 
essa liberdade ao judaismo~ ou reilg'ião judaica, 
assim pela muita afinidade que 'têm com a nossa, 
da qual foi como a luz matutina, ou crepusculo; 
como tambem pela santidade das sua figuras, e 
finalmente em reverencia á sua remontada antigui
dade. 

E na verdade, Sr. presidente, se _nós cogcedemos 
esse privilegio aos Lutheranos, Calvinistas. Zuin
glianos, e tantos outros, que não pertencem para 
esus-Christo, segundo aquelle oraculo do mesmo 

senhor : O que não é commigo, conM·a mim é, porque 
razão o denegaremos aos desgraçados judeus, Ct~a 
reli ião, pQl'_assim dizer, foi, se não a mãi da nossa, 
a sua aia? Cuj as personagens andão de continuo 
nõsnossos discursos sagrados, e alguns mesmos 
sobre os nossos altares, como o santo judeu Elias? 

Na qual finalmente forão iniciados os primeiros 
heróes do catholicismo? Porque todos sabemos que 
Maria San tissima foi judia, foi judeu o grande 
Baptista, que não teve maior entre os nascidos, 

1segundo a palavra da verdade mesma ; forão judeus 
ros apostolos; Jesus-Christo mesmo, o fundador da 
1 nossa igreja, foi judeu. 

Estas são as razões, que me induzirão a apre
sentar o additamento enunciado, que submetto á 
judiciosa consideração desta augusta assembléa, 
nos termos seguintes: 

« ADDITAME~TO 

«Ao art. 14.-A liberdade religiosa no Brazil, se 
estende ás communhões, christãs e ao judaismo ou 
religião judaica.- Rocha Franco. »-Foi apoiado. 

O SR. HENRIQUES DE REZE ' DE :-A não ser o fana
tismo, só alguma razão politica póde contrariar os 
principios luminosos, que acaba de expender o 
Sr. Andrada Machado. Quanto a mim nascido e 
creado na religião catholica, estou contente com 
ella, e intimamente convencido da pureza da sua 
doutrina, e da verdade dos seus dogmas. 

Mas é assim por ventura que pensa o mundo 
todo? A maior parte segue outras religiões, e cada 
um diz da sua o mesmo que nós dizemos da nossa : 

-seguem aquella, em que forão creados, e nella pra
ticão as virtudes civis, e naturaes: e nem eu, nem 
os bons illuminados calholicos acreditamos que 
Deus seja um despota, um tyranno, armado sempre 
do raio e do trovão, para ferir, e exterminar aquelles, 
que tiver~o a desgraça de nascer em outra religião, 
facão elles o que fizerem. 

E' verdade que os fanaticos dizem que essas vir
tudes praticadas pelos qu e seguem outras religiões, 
Deus só as premêa com bens temporaes; mas os 
catholicos bons o illustrados dizem que Deus não 
perde essas almas puras, que seguindo de boa fé a 
religião em que forão creados nos confins da terra, 
praticão as virtud es naturaes, e civis, e com since
ridade adorão a Deus como lhe ensinarão. Deus não 
condemna a virtude, elle a salvará pelos meios que 
só elle sabe: e é por isso mesmo que, como di sse 
um nobre deputado, os protestan les não devem ir a 
Roma, porque a pompa e a magestade do culto ca
tholico poderia atrahil-os, e convertei-os, que eu 

quisera q_ue todos fossem admittidos ao gremio da 
nossa sociedade ; venhão elles ver o nosso culto , 
que a força da verdade os attrahirá . 

Estes são os meus principios ; é assim que penso 
nestas materias. Mas tenho eu todos os brazileiros 
no pequeno espaço da minha cabeça ? Pensão elles 
todos assim ? Não nos illudamos ; no Brazil ha 
m~itos fanaticos: os inimi~os da consLiLuição não 
de1xaráõ de lançar mão disto para suscitarem os 
povos. Já por ahi se diz, que se quer destruir a re
ligião; já apparecem pasquins, e sonetos, dizendo 
que se qu r plantar o athei mo. 

Por is~o proponho u1!1 a~d.ilamento ao artigo 16; 
talvez seja contra os prmc1p1 os; mas é pr ciso ca
pitular com os prejuizos do povo: o que mais os 
póde chocar é a persuasão de que seus filhos ficão 
com a liberdade de apo talarem da religião de seus 
pais, qu e os crearão naqnella que alies julgão unica 
verdadeira: é deste temor que os inimigos se hão 
de valer. Accrescenle-se pois ao artigo, que aquelle 
que apostatar abra~ando outra communhão, fique 
pri1rado do exercic10 dos dirnitos politicos . 

O artigo 14, quizera eu com o Sr. Rocha Franco 
que se estendesse aos judeos, ,eorque n<mbum ca
thofico ainda disse qu e a religião jud:;ica era falsa; 
antes ella é a ba.e em que se fund a o catholicismo · 
e é dos seus livros santos, q1:cJ1ÚÚiramos as prorn; 
da ver ade da' nossa. 

•' cerro que os judeos não creem que o l\ies ias 
tenlla já "indo; mas venlião por isso me mo alies 
serão convertidos .pela luz da verdade. O a;t. 15 
fique muito embora, visto que elle não concede aos 
pagãos, e outros religionarios, direi to politicos e 
que mesmo nós não esperamos ter cá mahometan'os, 
nem outros além dos que seguem algumas das seitas 
christãs. São estes os princípios, por que fiz uma 
emenda, que conct-bi nestes termos : 

«EMENDA 

«Proponho que ao art. 16 se accrescente: e o ca- t 
tholico que apostatar abraçando outra seita, ficará 
privado do exercicio dos direitos polilicos - Jlen
riques de Re:;ende. »-Foi apoiada. 

O Sn. FRANÇA :-E' para lamentar que a causa da 
li.herdade civil ~os povos tenha soffrido tantas espe
c1~s de oppressoes, que até da mesma religião, santa 
e mno?ente co1!1o ella é, se tenhão íeito os governos 
despot1cos um mstrumento de tyrannia para aca
br~n~ar a razão; erigind~ em triumpho da mesma 
religiao aos olhos do fanatismo, e da ignorancia cre
d ula e quasi brutal, os mais horrorosos vilipendios 
commet~idoS' contra a di~nidade do homem ; e que 
para extirpar em sua raiz essa fonte perenne de 
abuso do poder, que inundou toda a Europa de 
sangue, e fez arder em cadafalsos os varões mais 
conspicuos e benemeritos das sociedades nos ve 
jamos nós ag.ora, assim .como se tem vi_sto' já outros 
povos, na tnste necessidade de reduzir a artigo de 
constituição um objecto inteiramente estranho do 
pacto social; pois a religião bem se vê que ende
reça; a cada um, que o queira, o caminho para o 
outro mundo, e a constituição só trata da derrota 
que todos em corporação devemos levar neste'. 

Firme pois nestes principios de atacar sómente 
por uma lei constituc10nal a torrente do abuso que 
tem v~ivado o c~dadão de um direito, o qual n'unca 
se podia presumir que elle renunciasse na iníancia 
das sociedades humanas, digo que é para mim tão 
horrorosa a idéa e consequentemente a palavra 
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tollerancia, como a outra de intollerancia em ma
taria de religião. 

Ambas ellas trazem, em expressão, resumida, as
sociada a idéa de um poder, de uma autoridade, 
que coactivamente pretende influir, e dominar o 
livre arbítrio da consciencia nos obsequios, que a 
creatura por affeição, e impulso natural é levad~ a 
prestar ao seu creador; o que vem a ser um ,Prm
cipio de politica falso, e vicioso, fautor do fanatismo, 
e espírito de partido religioso, que arma os homens 
uns contra os outros. 

Embora se admitta um só culto publico como 
aquelle que pertence á communidade do . estado; 
mas o cidadão deve ser considerado como livre no 
fôro da sua consciencia, para não ser perseguido 
pelo mesmo estado por motivos de sua crén9a par
ticular. ão hei medo que a religião cathohca, que 
ora professamos, venha a diminuir de consideração 
pelo culto particular das outras ; nenhum homem 
deixa no paiz em que nasceu a religião de seus pais 
em que foi educado, para ir abraçar outra; aquelles 
que o fazem têm sempre um interesse profano nessa 
apostasia, e pouco se perde na excommunhão de 
um hypocrila. 

1 ão sejamos pois máos politicos á custa de pare
cermos mui catholicos. O Brazil necessita de po
voacão, de homens industriosos, que aproveitando 
as fâci lidadfls naturaes que elle offerece, em breve 
o facão opulento: deve pois por seu proprio inte
resse ter um go\rerno hospitaleiro, e não mesquinho, 
e fanatico, que se imp?rle com ?. que so crê, ou se 
deixa de crêr em matena de religiao. 

Fique á província da prédica dos theologos a per
suasão pelos meios que recommenda o Evangelho; 
o governo os honre e proteja em seus trabalhos, 
i::omo mestres da religião que professa; mas res
peite todavia o direito da .liberdade civil, ~om que o 
cidadão póde crer, ou deixar de crer aqu1llo que se 
lhe ensina; porque crer, ou não crer não é crime. 

Votaria pois pelos artigos segundo e~tão redigid?s; 
se não que a mesma palavra tolcrancia é IJara mim 
mal soante; e regeitaria aliás tõdas as em'3ndas como 
nteõclsl iberaes, e menos co nsentaneas do principio 
que tenho estabelecido. 

O SR. HENRIQUES DE REZ ENDE :- Eu direi contra 
pelas mesmas razões. O nobre deputado disse, que 
nenhum homem 'deixa a sua religião, e aquelle que 
a deixa não tem nenhuma, é falto de moral, e leva
se d'algum interesse. E' por isso mesmo que aquelle 
que deixa sua religião não tem nenhuma, que nós 
o queremos apartar da nossa sociedade; por isso que 
todos o que professão uma religião, dão um certo 
grúo de desprezo e infamia a aquelle que abandona a 
sua, 6 que eu propuz que seja privado do uso dos 
direitos políticos o catholico que apostatar: gente 
sem caracter. sem religião, e sem moral, não deve 
gosar destes direi tos. 

Eu sei que elles se farião hypocritas; sei que 
Jesus Christo ameaçava excommu nhão, e desgraças 
ao hypocrita, mas eu disse que é preciso attender 
á consciencias timoratas, e capitul ar com os pre
juízos publicos. 

Os povoschocar-se-hião muito , persuadindo-se que 
nós deixavamos livre a seus filh os o apostatarem, 
quando quizessem. Pergu nta o nobre deputado, 
o que temos nós com o povo ignorante? Temos 
muilll; se o seu numero é muito grande, póde 
causar ruína; agora se é tão pequeno, que não faz 
pezo, é outro caso; mas é preciso considerar, 
Sr. presidente, que dadivas, que não servem a quem 

se dão, são inuteis, ou nocivas : Leis que não· são 
apropriadas á aquelles para quem se legisla são leis 
más. 

Q olfilmo ne.!Il sempre é 6 melhor ; é preciso ver 
se é ou não applicavel ás êircumstancias. Todas as 
cousas principião, depois chegâo 'ão seu termo. 
Tal alimento forte, que é bom para 6 estomago de 
um homem tambem forte, não póde o homem 
novo, ou o menino de repente supportal-o. E' 
preciso creal-o com leite; e depois se habilita para ali
mentos mais fortes; creio que nem tudo se deve fazer 
de repente; é preciso attender ao estado dos povos. Por 
isso propuz o meu additamento que julguei justo : 
todavia a assembléa decidirá como entender melhor : 
eu lambem não sou muito aferrado ás minhas opi
niões. 

O SR. CARVALHO E MELLO :-Os autores deste pro
jecto, Sr. presW.ente, seguirão o methodo de esta
belecer em these cada um dos direitos individuaes 
do homem para explicar depois as limitações que 
deverião ter na sociedade. Por este motivo estabele
cerão tambem como direito individual dos cidadãos 
brazileiros a liberdade religiosa, e nos artigos que 
discutimos puserão as limitações que julgárão conve
nientes e justas: 

E' este um dos defeitos mais capitaes nos codigos em 
geral tornando-os doutrinaes. Semelhante methodo 
é mais apropriado para discussões philosophicas de 
uso das escolas, e contém a grande difficuldade de 
explicar defini~ões qu~si sempre difficeis e perigosas, 
e por certo mmto arnscadas em materias de legis
lação, porquanto produzem inconsequencias, fazendo 
os codigos antes livros de doutrina do que complexo 
de leis para serem observadas. 

Todo o legislador deve com madura e seria re
flexão escolher d' entre as matarias as que forem 
mais conformes aos direitos sociaes e á utilidade 
geral, e estabelecer regras limpas de duvidas e 
proprias para a observancia. Isto que deve ter 
l~gar em qualquer codigo legislativo deve ser par
t1cularm<inte observado em um codigo constitucio
nal. Quando se estabeleceu e sanccionou o princi
pio. &era! da liberdade religiosa eu dissera que se 
om1t1sse por estes fundamentos, que são de muita e 
particular importancia; mas por molestia não as
sisti á estas discussões, nem talvez prevalecesse a 
minha opinião. Se nós tratassem os esta questão •:orno 
philosopbos políticos poderíamos estabelecer aquella 
these como conforme aos princípios geraes dos di
reitos do homem ; mas o nosso dever é limitado ao de 
legisladores, á quem cumpre não deixar nas leis 
maiormente sendo constitucionaes, princípios d~ 
duvidas ; e a th.ese prese.nt~ vai encher de pavor e 
susto as consciencias t1m1das que se persuadirão 
de que fica s~ndo livre a qualquer dos nossos cida
~ãos, que professão desde o berço a religião catho
hca romana, o abraçar qualquer outra rEffigião. 

Mas a these passou ; está sanccionada por esta 
augusta assembléa; e não é possível já revogai-a 
nem a tanto ·se affouta a minha ouzadia. Cumpr~ 
portanto estabelecer nestes artigos as explicacões 
que praticamente assignalem o uso da liberdade· re
ligiosa. Fõra assim conveniente estabelecer que em 
l~gar do arti.g~_l4 se puzesse o a~tiço 16, em que se 
diz que a rehg1ao por excellencia e a catbolica ro
mana ; e dizer-se de.pois que se tolerão todas 
as mais religiões, podendo os que professarem as 
de communhão christ.ã gozar dos direitos políticos. 

Desta maneira não ficava tão assustadora a idéa 
da liberdade religiosa, não dando lugar aos timo-
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rntos a que pensem que assim se estabelece a ampla 
e larga liberdade de consciencia. A tolerancia Sr. pre
sidente, não é só conforme á politica pura e t.ran
quillidade dos estados, mas aos principios essen
ciaes da religião christã. O seu divino inslituidor 
persuadio com doçura e mansidão os que devião 
entrar nella; ensinou aos seus discipulos esta mesma 
maxima, ordenando-lhes que pregassem, persua
dissem, e consolassem com o balsamo da sua pura 
doutrina, e sã moral os feridos e enlrados da peste 
do gentilismo, ou de qualquer falsa religião. 

O celebre livro intitulado: J ews Christo pela sua 
tolerancia- modelo dos legis1ad01'es: e que explica a 
fundo esta doutrina é contado entre os orthodoxos. 
Os mais celebres escl:iplores de direito publico ec
clesiastico abração corno philosophica, juridica e 
muito christã e mesmo catholica, a tolerancia de 
todo os cultos na sociedade. 
-- A principal base desta doutrina é o direito innato 
a todo o homem de adorar o Ente Supremo no seu 
c9ração,abraçando aquelle culto, que mais lhe con
vem ; competindo porém ao legislador modera-lo 
com aquellas instituições, que sendo conformes a 
este principio combinem lambem o interesse da so
ciedade, consolidando a segurança do culto domi
nante, e evitando os perigos das controversias, pro
selytismos e querellas de religião. 

E' tão ligado o culto publicõ com os interesses 
políticos, que o legislador não deve perder de vista 
a sua influencia no bem estar da sociedade. Levados 
da força destes argumentos, e das lições da historia 
que tantas paginas traz ensanguentadas pelo furor 
das guerras, e do principio exposto pelos mais ce 
lebres philosophos de que a tolerancia é quem ex
tingue e apaga o furor dos partidos e do proselytismo 
assentão que não ha, nem para bem da mesma 
religião catholica, nem para tranquillidade do esta
do, maxima mais acertada do que o estabelecimento 
de uma luminosa tolerancia, por maneira estabele
cida que a principal religião do estado não sinta 
deslustre, nem perigue nas suas instituições , que 
pela maior parte se derivão do uso e pratica antiga 
da religião dominante, e da influencia que ella pro
duz nos costumes. 

A pratica das nações vem em apoio desta doutri
~a. ~istoria nos ensina guantos males se tem se
guido da ióto erancia, e quantos bens tem produzido 
a politica observaúcia de se. tolerarem diversos cul
tos. Um mal entendido zelo da religião catholica 
levou os nossôs maiores a talar com ferro e fogo to
dos os _!lliseraveis que não prôfessavão esta r~Fgrão. 

) 
A Asia, a A.frica, e a Amenca forão o theatro de 
tão sanguinolenta devoção ; e mesmo em Portugal, 
a exemplo dos hespanhoes, o celebre e sabio rei 
D. Mano~! fez lançar fóra vinte mil familias de ju-
deus, que, segundo o grande historiador Damião de 
Góes, por qão quererem mudar da crença de seus 

1 
pais, Jevárão para diversas partes da Europa as ar
tes, industria, commercio, e avuUadissimos cabe
daes, que forão enriquecer diversos paizes. 

A revogação do edito de Nantes produzío iguaes 
males á França; e os huguenotes, que pela sabedoria 

! do grande Henrique IV, se desaffrontárão das por
fiosas perseguições, e da memoria horrível do dia de 
S. Bartholomeu, virão-se forçados a deixar o patrio 
solo, vindo em grande parte povoar e agricultar os 
paizes da America do norte. Deixo outros muitos 
factos que são conhecidos de todos, para referir 
alguns em contrario que fortalecem e confirmão a 
nossa opinião. 

Em Portugal mesmo, donde vem a nossa origem, 
ha exemplos de tamanha tolerancia, que contamos 
mouros e judeos empregados em diversos lugares 
do estado. Na celebre lei em que se desterrou a 
15ariíàridade de se reputarem infames os descenden
tes dessa nação escolhida, e depois degenerada, se 
referem alguns destes factos. 

Tira porém toda a duvida de que a tolerancia seja 
contra os princípios da religião christã, mesmo da 
catholica, a pratica que della ha na propria ca pital 
do catholicismo, vendo-se judeos tolerados e aquar
telados no proprio seio da capital do mundo catho
lico; no celeb1·e bairro denominado Jetto existem ) 
~judeos7"°que ã custa de um certo imposto conser
vão a sua religião, usos e costumes. Modernamente 
na França, nesse reino christianissimo e ligado ao 
catholicismo, se estabelecerão instituições desta na
tureza. 

Verdad e é que nas constituições, modernos legis
ladores, que se presavão de desabusados, prescreve
rão o uso das mais religiões , estabelecendo-a como 
unica; e é para pasmar que estes homens tão fau
tores de idéas liberaes, restringissem tanto as da re
ligião.Dar-lhe-hemos por motivo a manhosa política 
de seduzirem os povos, Jisongeando-os com os sen
timentos da u_nica observancia da sua religião, br.m 
como o fizerao com a conservação das antigas dy
nastias, para os levarem aos seus fins politicos. 
Convém. porta_nto, Sr. presid_ente.t. confessar que a 
t~lerancia a~s1m regulada_ ~ao ouende a religião, e 
promove os mteresses poltt1cos e sociaes. Se o ce'
~eb:r:e escriptor da decadenci~ ~o imperio romano 
Justifica de algum modo a poht1ca dos imperadores 
romanos perseguindo os primeiros christãos se 
elogia o celebre imperador Juliano por seguir a 
mesma vereda, afirmando que a introduccão d'a
quella no~·a rel_igião . ia C?n.t_ra a a_nti.ga p1:osperi
dade do imper10, CUJa rehg1ao era mt1mamente li
gada com as instituições politicas, sendo a maior 
parte dos seus deuses virtudes deificadas, devemos 
dizer que nem a doutrina d'aquelle sabio é algum 
evangelho, nem deve ser admittida sem se dizer que 
a doutrina dos primeiros christãos era nova, e pare
cia por isso perigosa n'aquelles tempos escuros e 
er11: algum tanto arriscada pelo espírito de pro~e
lyt1smo. 

O ponto está em que o estado combine por tal 
modo o uso e pratica das diversas religiões que se 
c~~nser!e a paz; que a r eligião principal do estado 
nao per.e~ o seu lustre e_ esplendor, ,e não se sigão 
persegmçoes. Por cer~o nao as haveraõ, guardando
se a regra de que seJa o culto das toleradas parti
cular, e se evitem offensas de interes$eS nes ta ma
teria. 

O exemplo ~os. ~sta~os-Unidos, que levão muito ) 
ava~te este prmc1p10 nao havendo religião alguma 
dommante nem p_aga pelo estado, mostra que os 
povos uma vez deixados a si pelo alvedrio de esco
lherem ? culto que mais quizerem não usão de 
p~oselytis!llo, nem acendem guerras de religião. 
D1r-nos-bao que este exemplo não nos deve servir 
de regra, porque nos Estados-Unidos não ha reli
gião do estado, que se deva manter illesa do contagio 
de outras doutrinas. 

De bom grado o concedo ; e este nunca visto 
exemplo na historia antiga e moderna, effei to de ser 
aquella povoação composta de homens de diversas 
r~ligiões _e __ seitas, em qul'.m. não havia, por assim 
dizer, rehg1ao alguma prmlegiada, foi só trazido 
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para mostrar o pouco que se podem temer hoje em 
dia perigos de proselyLismo. 

Nós temos entre nós argpmento roais_Jlod~roso. 
Existe uma igreja e culto anglicano, permittidJLI!elo 
traiado de 19 de Fevereiro .de 1810, e deli e se não 
segu10 ainda o mais leve perigo, nem receio de 

\ 

desassocego, apezar de que, deslis~mlo-se os jngle
zes algum tanto do que lhes fôra permittido, cons
truirão igreja com exterior proprio dellas,-õ --ue 
lhes fôra expressamente denegado. 

Conforme a todos esses raciocínios, Sr. presi
dente, é o conceder-se, depois de estabelecido o 
ponto de que a religião catholica é a principal e a 
unica mantida pelo estado, a tolerancia de todas as 
religiões com seu culto particular. 

ão ha assim que receiar o!fensa alguma á tran
quillidade publica, nem mesmo receio do abuso da 
liberdade religiosa, que se estabaleceu como these; 
por quanto do uso particular não resultaráõ incenti
vos para mudanças, sendo o principal fiador desta 
materia a persuasão em que cada um está, de que a 
a religião em que foi educado é de todas a melhor. 

Este principio certo, observado em todas as na
ções, foi mui felizmente explicado pela boca da 
celebre Zaira, na tragedia do seu nome, quando ar
guida pe1o cavalleiro francez de amar, e persistir 
no culto dos musalmanos, seudo de origem franceza, 
respondeu que não tendo visto outTO algum culto 
desde quo tivera o uso da razão, julgava aquelle o 

Nem é para assustar que esta faculdade convide á 
mudança de crença; pelo contrario quanto mais 
tolerancia ha dos cultos, e mais fruições para todos 
que os professão, maior tranquillidade e scicego ha, 
e menos querellas religiosas. 

Além disto, Sr. presidente, é este o meio de con
vidar estrangeiros para augmentar a nossa povoação 
que tão mingoada está, e tão desproporcionada á 
grande extensão do territorio que possuímos. Nin
guem se expatria sem a certeza que ha de encontrar 
garantias dos seus direitos individuaes, e de pro
priedade, e a tolerancia do seo culto no paiz, que 
vai adoptar por nova patria. 

São verdades incontestaveis, que a experiencia de 
todos os tempos, e o que acontece nos Estados 
Unidos, prova sem replica; e por certo é inherente 
á todo o homem o desejo de gozar da seguranca 
pessoal, e de propriedade, e de permanecer na rê.:' 
ligião, com que foi creado e educado, a qual por 
isso tem por verdadeira. 

O artigo pois sendo concebido na maneira acima 
dita tira todas as duvidas e receios, que se an tolhão 
ao ver esta materia. Sejamos, Sr. presidente, cohe
rentes com as luzes do seculo; sejamos philosophos 
sem demasia ; políticos, sem afouteza, e religiosos 
sem fanatismo, nem hypocrisia. 

O mesmo Sr. deputado mandou á mesa a se
guinte 

« EMENDA 

melhor de todos. « No lugar do art. 14 ponha-se o que se diz no 
O culto da nação em que se nasceu, e em que se art. 16. 

habita, é de tal fórma arreigado no cora cão do « Art. 15. Tolerão-se todas as religiões e o seu 
homem, que para mudar é 11 ecessario ou unia for- culto particular; e os que professarem as christãs 
cosa convicção, o que é dado a poucos, ou motivos poderáõ gozar dos direitos polüicos de cidadãos 
ae interesse que, tanto arrasta os homens. São brazileiros, sendo só tolerados os que pertencerem a 
por conseguinte poucos os casos desta naturesa ; e outras communhões. - Carvalho e M ello. » - Foi 
além disto, applicando a doutrina ao nosso caso os apoiada. 
bispos têm por sua instituição divina direito de vigiar 0 SR. SILVA LISBOA: _Sr. presidente: haven
sobre estas mudanças, e autoridade para as evitar e dõ-Se" pelo requerimento de um Sr. deputado nesta 
punir. sessão deferido o reunirem-se para a discussão os 

Resta, Sr. presidente, fallar da outra parte do artigos 14, 15, 16 do projecto da constituição, que 
artigo, que estabelece que poderáõ goza r dos direi- são de materias connexas, não posso dar voto sem 
tos políticos de cidadãos brazileiros os que profes- tambem trazer á collecção o art. 24 deste mesmo 
sarem as religiões de communhão christã sem ser a titulo e capitulo, e o art. 143 do art. 50 cap. lº, 
catholica , ficando delles privados os que professarem visto que lhe são correlativos. 
as outras. Naquelle artigo 24 se diz, que aos bispos fica 

A razão desta particular exeepção, ácerca dos re- ~lva a censura dos escri tos publicados sobre o 
ligiões que não são christãs, é mui bem fundada, e __rgma e moral; e quando os autores, e, na sna falta 
tem por base a peior moral e extravagancia de cul- os pufilica~ores, forem da r~ligião catholica, 0 go~ 
tos, de que se não podem esperar virtudes moraes e verno au:uhará os mesmQ.§ bis Q.~ ara serem puni
politicas Nas communhões c~ri~tãs ha a re ligi~o- de os os culpados. E' notavel a inconsequeiic1a de se 
Jesus Christo e a sua suavtss1ma, pura e d1vma or enar aos bispos a censura sómente dos escriptos 
moral. contra o dogma e moral, e não contra o culto esta-

Verdade é que di!ferenças ha na crença de alguns belecido; e o conceder o auxilio do governo para se 
mysterios, e na fórma do culto, mas nós não >omos -Punirem os culpados, se forem da religião catholica. 
theologos, somos legisladores políticos; e toda a dou- Se ha lib~~da~e. religiosa, col)'lo ha c.ulf!a em pu
trina até aqui exposta convence de que a instituição bhcar cada md1v1duo, usando de seu hwe arbítrio 
accrescentada na ultima parte do artigo não o!fende o que entende ser verdade, ainda contra o que s~ 
a religião, nem a política. Se os que as professarem diz ser dogma e moral, sendo materia de duvida aos 
forem cidadãos brazileiros, por nascimento ou na- que de tudo duvidão, e affectão de superior entendi
turalisação, injusto será priva-los dos direitos poli- mento, o que é verdadeiro dogma, e pura moral? 
ticos só pela di!ferença de crença, e exemplo lemos E se nisto ha culpa, porque serão punidos unica
na christianissima França, onde todos os cidadãos mente os escriptores, que professão a religião ca
gozão de ignaes direitos; _e para not'.n~ é, que pela tholica? Q~e privi~egio terão os escri.ptores_das mais ' 
teimosa porfia com que os mglezes privao os catho- communhoes e seitas parn terem unpumdade no 
licos irlandezes dos empregos politicos, se tem sus- ataque do dogma e da moral? 
citado querellas religiosas, e discussões, que talvez~ No art. 143 é notavel, que se obrig te o i~pera
sejão a origem principal da anarchin e desgraças da 1 dor a jura~ o man.ter a relig~ão catholica, apostolica 
Irlanda. romana, nao obngando-o expressafi!ente a obser-
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·va-la e faze-la observar; compellindo-o todavia a 
\ ser'vãf. e fazer ofüervar, a conslituição politica da 

nacão brazileira, e as mais leis do imperio. 
êomo o Imperador poderá manter tal religião, se 

os brazileirns tem liberdade de não observal-a? Eis 
a contradiccão da garantia da liberdade i·el·igiosa, 
que os seus·. defensore_s ~ize~ s~r. a columna das 
mais garantias dos direitos rnd1v1duaos, e, sem a 
qual, todas as outras cabem por terra! Seja-me 

l .IJermiLtido nolar, que, d!lpois da revoluç~o da 
, Franca, vogarão por alguns annos as palavras ma

&!_cas· de-tiberdade e igualdade-; depoi. substi
tuu'ã -se as de-gloria e victoria.-Passarâo essas 
modas: agorã subrogou-se a legenda das gara11t·ias, 

'1 que só estavão encantoadas nas transacções com
merciaes e diplomaticas. 

E quaes serão os fiadores solid~rio dessas ~a_ran
tias, com especialidade a da liberdade rellg10sa, 
dando a certeza de que não turbaráõ a consciencia 
e harmonia dos povos, que aliás só aspirão á melhor 
01:ganisacão do governo para a.segurança de uas 
p_e.ssoas, · propriedades, e religião do paiz? Fiquei 
espantado de ver ao apologista do projecto fazer 
nesta essão emenda do art. 16, tirando o titulo 
de excellencia, que havia dado á declarada religião 
do estado. 

Em verdade, eu antes já havia considerado estra
nho tal titulo ; porque a cxcelleiicia e tem feito 
barata, e até applicada a cousas não excellentes . 
Não desejava alteração do titulo consagrado pela 
igreja, e que se não vê no artigo de-unica sancta 
- etc. 

Não era necessaria na con tituicão a mera decla
racão da religião do estado; po"rque ninguem já
mâis duvidou della; não se revelou nisso segredo, 
n em se fez dom e favor ao povo brnzileiro, que é 
catholico de coração, e que se compraz do culto 
divino com a maior magnificencia: e supposto re
conheça que os ceos narrão a gloria de Deus com o 
brilho de milhões de sóes, ou estrellas, comtudo, 

'fazendo seus pequenos luminares ante o throno do 
a!Lissimo em suas igrejas, parecem querer tributar 
todo o incenso da Arabia, e todas as essencias das 
flores, em adoração do pai de immensa magcstade . 
./ 'ão impu9nei o ar t. 8 do cap. II, em que se 
concedeu o direito de cidadão brazileiro aos estran 
geiros nat11ralisados, qualquer que fosse a sua reli
_gião, pela necessidade política de attrahir ao impe
rio europeus uteis, para melhora da população e 
industria. 

Não convém fazer (por assim dizer, ) a respeito 
delles inquirição de gene;e, vita, et moribus . Com
tanto que não turbem o estado, e o culto, podem 
viver, casar, commerciar, agriculturar, exercer 
qualquer arte, adquirir e retirar seus bens. Até no 
evangelho se recommenda a caridade aos estran~ei
ros, e se declara, que no dia de juízo o eterno JUiz 
.arguirá a~ máos-era estrangeiro, e não me aco
lheste .-Não se dá porém a mesma razão a respeito 
dos naturaes do paiz, que quizerem apostatar da 
religião catholica, e nem ainda a respeito doses
trangeiros dissidentes della, para terem os direitos 
politicos. 

Por isso não posso assentir aos arts. 14 e 15, 
nem ainda com as emendas, que já alguns se
nhores deputados fizerão, reconhecendo as difficul
dades, Sr. presidente. Tendo visto com dôr passar 

i' -o art. 7° § 8° do tit. 2° da liberdade religiosa, como 
uma das garantias dos direitos de cidadão brazi
leiro, mal já poderei balbuciar sobre tão momen-

toso assumpto na discussão das explicações e modi~ 
fica ções dessa regra. 

l\1as, para cumprir com o dever, e não exceder os 
poderes de meus constituintes, e da nação, exporei 
o u . entendo, bem que pareça oppor-me ás dou
rinas, que ora se dizem ser da lw:es do seculo. 

Sei quaes são as fontes proxinias, donde se d rivou 
a doutrina das garantias exaradas no projecto da 
con tituição: mas não ostou convencido da sua 
illimitada applicação ao Ilrazil : ant s es tou admi
rado, de que, não e concedendo a liberdade poli
t1ca para qualquer sentir e inculcar diversa fórma ae gqverno, {La que se acha adoptada, e tendo aliás 
ó or objecto a fe licidade temporal, se haja, com 

a lSO uta franqueza, concedido a liberdade religiosa 
em que tanto se arrisca a felicidade eterna. 

No art. 16 se declara ser a religião do imperio , 
a religião catholi ca apostolica romana. Esta so 
lemne declaração manifesta a convicção dos autore 
do proiec to, de que ahi existe a revelação authen
tica da vontade divina sobre o credo e cullo neces
sario para adorar e propiciar a Deus. Porém esta 
mesma declaração é a que me confirma na opinião, 
de que ne_nhuma autoridade do mundo póde dis
pen ar na revelada lei de Deus, apregoando que 
cada cidadão brazilei ro tem liberdade religio.a ; 
que é o mesmo que dizer, que tem direito de se 
conformar, ou se oppor, á Lal vomade divina se
gundo o seu privado juízo, manifes to em acto pu
~l iCo, s~m que o governo o possa imped ir, nem 
ainda tirando-lhe os direito político . 1 to (perdoe
se-me dizer) parece que tautorisar, ou dissi mular, 
a rebellião dos brazileiros contra o ente supremo. 

onge de mim a usurpação do juizo de Deus, 
teu o o m~l~gno esp!rito de intolerancia civil, e 
i!'l perseguiçao a nac10nao e estra ngeiros, por se
guirem os dictames de suas con ciencias. O tribu
nal sanguinario, e anti-christão, da inquisiçao, 
maldito do-Santo Of/icio-. e lá abolido por tra
tado, e ainda mais pelo espírito philantropico. 

Porém ha enorme difTerença entre per eguição 
de heterodoxos, e permi são indefinida de serem os J 
nacionaes perjuras, apostatas, infleis, ímpio . O 
Imperador prestou juramento de guardar a religião 
catholica apostolica romana. Igual juramento esta 
augusta assembléa requereu de cada um de seus 
deputados. 

Não comprehendo pois como cada um de nós 
ligado em suas consciencias com o sagrado vincul~ 
de tal juramento, em que se invoca a Deus por tes
temunha de sua verdade, e se provoca a divina 
vingança ao perjuro pela clausula-assim Deus me 
ajude-, póde contradictoriamente desligar-se de 
tal vinculo, e, na qualidade de legislador, procla
~ar, co~o garantia individual, a liberdade 1·eli
giosa, amda só dentro do grem10 das communhões 
christãs. 

E' não menos incontestavel, que todo o povo 
brazileiro tem prestado igual juramento; e de todas 
as camaras tem vindo actas, protestando-viva a 
religião catholica apostolica romana.-Tem-se no
tado com horror os factos de varios summos ponti
fices em tempos escuros, por terem absolvido do 
juramento de fidelidade aos subditos de alguns 
soberanos, ainda que reconhecidamente tyrannos á 
nação, e infleis á igreja. 

Como p~is se póde. ~ ~m. igual ho!:ror o pro
p..QJ:::SfL.á.. liberdade religiosa, amda que so restricta 
á~ C?mmun~ões .cbristãs, quando aliás nenhum) 
subdito do 1mpeno, e nem o Imperador, póde dei-
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xar de observar o jurameQtO dado de guardar a' li~ica, aconselharião declaração semelhante . á do 
religião catholica aposlolica e isso com o pretexto ârtígo em. discussão ; e bem se poderia responder 
de diclame de sua consciencia em seguir qualquer aos· censores sobre esta anomalia, como o nosso 
seita chrislã, com r>gblica apostasia da communh~o Salvador ~epl~cou aos infa~uados doulores da lei, 
dos santos, que faz. parte do. symbolo ~º.calho! ~- que lhe citavao. a tolerancia de Moysés sobre o li
cismo? Nenhum tnbunal ou JUIZ admittma tal h- bello de repud10-pela durezC1J de vossos coracões. 
herdade em parte ou testemunha, que publicamente vos permittio essa licença. - Se abríssemos aº pri-\ 
contraviesse ao seu juramenlo. Admiltida tal laxi- meira conta em novo estabelecimento constitucio
dão da religião, e fé publica, exterminar-se-hia a nal em terra deserta, onde aportassem diversos 
confidencia da justiça, e da humanidade. individuos de differentes crenças, religiosas, para 

Sr. pr sidente. LeJ'.ldo-se a historia df!S ym·iações fundarem um estado a seu geito, teria cabimento 
das igre ·as protestantes, e com especia!Ldade aos o reciproco accordo da liberdade religiosa para si ·
escúptores inglezes, vê-so, que quasi todos os e seus descenden tes. 
sedarios das communhões christãs, dissidentes da Nestas singu1ares circumstancias se acharão os 
religião catholica, dizem, que só elles estão no ver- Estados-Unidos da America do Norte, Mas, ainda 
dadeiro christianismo, da igreja reformada; e que assim, tolerando todas as religiões, sem manter a 
os seclarios do catholici smo estão na christandade nenhuma, nunca declararão tolerada a indefinida 
corr upla, e que são idolatras, ou impostores, ou liberdade de religião, de sorte que lambem petmit- J 
estupidos. tissem, ou tolerassem a irreligião e immoralidade 

Como se poderá õ conciliar entre si os naturaes publica. Por isso sempre em todas as suas consti- ) 
\ do im pcrio, crendo uns que só ha salvação no gre- tuiçõés se requereu o juramento, que suppõe a 
)mio da igreja catholica ; e presumindo outros, que crença em Deus, e na sua justiça aos bons e maus,.... 
o Imperador, e os representantes do povo, que na vida futura. 
prestão o juramento de guardar a religião ca lholi ca , O Brazil não está nas circumstancias de taes pai
são idolatras ou impostores ou estupidos? Isto ten- zes. E' do nosso brazão, e complacencia, ver a um 
deria em breve a muito d'minui_r o numero dos ca- povo de irmãos, desde o Rio-Negro até o Uruguay, 

1
• tholicos, como já se está vendo nos paizes, onde os professando e presando a religião catholica, jámais 
governos tem Concediâo a liberdade das COffi.!DU- pedindo licença de não obedecerem á vontade e re
nJ.1ões do christianismo. velação divina, que nos tem sido transmittida, á 

Sim: a igreja óra a Deus para illuminação dos perto de dous mil annos, na pureza da fé e tradicão 
erradios da verdade -illt1m1inare his qiii in teriebris aposlolica, considerando-nos com razão sob a pro
et in umbra mortis sedent -; mas no canon da lecção do salvador do mnndo, como rem!dos por 
missa tambem invoca o poder de Deus para subju- grande preço da escravidão da idolatria, e não ~~' 
gar os ínfieís-paganorum et hrereticonim super- menos da .incredltlidade dos scismaticos e apostatas J. b 'ti-1 
biam dexlrCJ? ture virtiite proster:i~· Co~o se po- da ~niào i::atholica. . , ~IA?"~"' '~ ..... i}t~ 
derá infring1r o nosso systema religioso, tao ligado Congratulamo-nos de pertencer a terra de Santa- /J'v• 
com a vida e morle, tanto !na regeneração do ba- Cruz, onde primeiro se arvorou este symbolo da 

11
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ptismo (onde cada um de nós se considera, em pia nossa redempção, levanlando-se o altar em Porto- } /1. f.ft"..n 
crença, prometter, n~ fé dos pais e padrinhos, se- Segiir.o _pelo descobri~o: Ca~ral. na Pascoa da re- J" 
guir a religião catholica) como quando se tem em snrreiçao de 1500, ass1stmdo a missa sobre os mon- . 
vista a eternidade nos testamentos, onde se faz tes visinhos os indígenas do paiz, imitando os mes-
a protestação do morrer o testador na mesma reli- mos actos de adoração, que vião fazer os descobri-
gião? Elle além disto é o 9.ue tem ,fe~to a coricordia dores, cog.io_refere o pai. da histo~ia do Brapil, João 
do sacerdocio e do Impeno, e esta ligado com todo de Bar_ros; dando epms em regimento aos gover-
o systema da hiorarchia e jurisdicção occlesiastica , naÕÕres os monarchas de Portugal, que, sobre tudo 
seguro por concorda/as com a séde apostolica. cuidassem na propagação da fé catholica, decla-

Como, se póde em nova lei constitucional cortar, rando prezai-a mais, que a riqueza do paiz. 
e de subito, todo este systema complexo, com a Graças aos céos 1 Vemos esta religião perpetuada 
i;!-novação, que l~nd e a comprome~ter. a. paz dos com a verda~eira re~eneração . do baptismo, em que 
povos, e a harmonia com o cabeça da igreja? Como até os padrmbos dao garantia.s á educacão, e sub
amda o consultando á prúdencia politica, e ao sistencias das crianças, com que se tem fÓrmado um 
bom nome deste senado, nos animaremos a dcs- povo religioso, , que até não duvida pagar para o 
viar-nos da estrada, que nos abrirão os planifica- culto divino o que piamente intitula- dizimo a 
dores de novas constiluições modernas na ' uropa Deus. - Cousa mysteriosa 1 Não obstanle u pouco 
e America, que não se aventurar~o a t!aspassar as saber das Côrte~ de Hespanba e Portugal, permittio 
chimeras dos escriptores de gabmr.tes, qu•~ nunca Deus, que a m.a1s vasta e melhor porção da America 
maneja rão negocios das nações, para os congressos desde a Flonda até o Cabo de Horne, fosse desco
ae estadistas praticos, que, instruídos pela expe- berta pelas duas nações mais distinctas dareli
nencia de seis mil anno~, têm reconhecido a neces- gião catholica. 
sidade de unir a religião com o systema cLvil, atten- Este facto está aos olhos do mundo. Expliquem ' 
dendo aos credos, cultos, e h!ibitos dos povos, e os desabusados do seculo como quizerem. O certo é 
estados respectivos. que o.s p am 1ca ores ~e . novas. co~~l.ções da 

Se o Brazil estivesse nas circumstancias de al- Amer'!.fa hes.e~n~la nao se ammarao. a conceder 
guns estados da Europa, que fizerão conquistas de ~r~ad_e re 1g1os.a, antes tem dec~arado dominante 
paizes, em que prevalecessem, ou já estivessem tole- ª· reh~iao catholic~ , e até exclusiva, como no l\1e
radas, difforentes communhões chrislãs, ou syna- x1co . ~no Cruze.uo d.o Sul n_os assob~rbar~mos 

/ 

gogas judaicas; ou tivesse passado por varias revo- para proclamar ta1 mau dita, e nao. requenda hber-
luções, como Allemanha, França, Inglaterra, do~de dade, ;-orno dotados de luzes supenores? .J 
resultarão congregações e confederações de seitas Ve a_o_ povo_com serenos olhos aos seus proprios 
heterodoxas ; a lei da necessidade, e a epicheia po- filhos em igrejas de heterodõxos e synagogas deju-
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delis, e até procissões de pedreiros livres, como em familias1 que eslava mui alegre pelo aproveita-
nglaterra, cõm martellos, trolhas, avenlaes e mais !!!ento ae um filho na lingua franceza -no fim do 

visa ens da pedreirada? • annu não lhe toma a benfão.- E donde vêm tan
~C-ompatriotas r Recordai-vos do luso-brazileiro as duvidas contra a religião catholica, senão por
padre Vieira, intitulado o novo apostolo no Brazil. que eIIa não dá quartel a appetite animal e vicio al
.Elle- não pouco contribuio com os seus s~rmões gum, e requer até a p~reza dos pensamentos, por
cimtra os hereges hollandezes para os extermmarem 1 que destes é que emanao as acções boas ou más, 
da terra de Santa-Cn:1z : as ~uas eloqu~ntes passa- como até o reconhecem os actuaes theologos, pre
gens se achão traduzidas nas obras de 11lustres au- sumidos de transcendentaes. 
tores francezes e inglezes : é com especialidade ad
mLra vel um, que prégouna igreja de Nossa Senhora 
d11_4.juda (ainda agora existente) na abia, onde, 
com sua inimit.avel phrase, fez o vivo quadro da 
desordem das familias brazileiras, dizendo um filho 
-sou Calvinista;- outro -sou Luthel'ano;- ou
tro - sou Anabaptista, etc. 

Não se póde contestar que a valentia dos bahia
nos e pernambucanos, então fosse tambem exal
tãdapelos motivos religiosos, para conservarem il
leza a fé de seus pais, contra a doutrina dos seus 
invasores. 

E seremos hoje indifferentes a ver nossos filhos e 
filhas, pela seducção de máus livros e peiores exem
plos, seguirem differentes seitas, com plena fran
queza de mudança para pavonearem com a ufania 
que sonhárão, e que por ora ainda não querem, da 
cerebrina garantia de direitos de cidadão brazi
le!To, de illimitada liberdade religiosa, dsshonrando 
a seus pais, havendo-os por idolatras, ou impos
tores, ou idiólas, com outros ultrages, com que nos 
fazem envermelhecer as faces os inimigos da reli
gião catholica ? 

Ainda em Inglaterra, onde tan~o se tem escripto 
sobre a yerdade da religião christã e até sobre a to
~ancia da religião catholíca, e das mais seitas, 

sobretudo propaganao a caridade, como o funda
mento da Revelação Divina, cada vez cresce mais o 
numero dos incredulos, que só dizem ser verdadeira 
a religião natural, proferindo a blasphemia, que a 
christandade é a superstição do dia. · 

Até o parodoxista Rousseau, entre as suas extra
vagãiiCias, reconheceu- a necessidade de terem os 
hõmens caracter decidido em sua profissão reli
giosa . Elle franqueia a liberdade na escolha da 
seita; mas não só abomina a inconstancia e versa
tilidade, mas até é de opinião~ que o que apostatou 
da religião, que uma vez publicamente escolheu e 
publicamente professou, deve ser punido de morte, 
porque (segundo o seu juízo de Dracão} commetteu 
-0 maior crime, qual é o mentir á face das leis . 

'-- Não approvo tal rigor; mas estou persuadido que, 
estando o povo do Brazil certo da verdade da reli
.gião catholica, sem que ·até agora tivesse ouvido, 
·<Jue qualquer individuo tem direito á lib~rdade re
ligiosa, para apostatar da religião de seus pais, e 
·<JUe póde haver duvida racionavel sobre a verdade 
-della, -ésta duvida, sendo fonte de outras duvidas, 
-será, no i=leu fraco entender, mais pestifera e des-
tructora dos sentimentos religiosos, que a bexiga 
:maligna em aldêa de índios. 

Bem disse o Apostolo das Gentes -modico fer
mento corrompe toda a massa.- Quem não terá 

1, , solicitude filial pelo bem da terra de Santa-Cruz, 
para obstar á inculcada liberdade religiosa, vendo 
a d_~vassidão ?a mocidade, que já, e~ grande P.art.e, 
está corrompida com q_ superficial leitura de hvros 

- imp1õs -e Obscenos da França degenerada, despre
zando aliáS os seus grandes aiítõres classicos ? 

/ Seja-me lici!o aqui referir a resposta que um in
\ signe llõmem de letras deste paiz déu á um pai de 

Esta religião é a quo deu proteccão contra a in
constancia e lascivia do homem aô sexo feminino, 
declarando inviolavel, e de toda a vida o grande sa
cramento do casamento, assegurando tambem a 
honra e paz das familias e o estado legitimo dos fi
lhos . 

. EII~ lambem declarou ~ castidade, como ange
hca virtude, no que só d1scor ao os hereges e li
bertinos, e os revolucionarios legisladores d Fran
~ os quaes declarárão que a nação não reconhecia 

votos contra a natureza; estando aliás hoje demons-
trada em Inglaterra pelo grande econom ista Mal-, 
thus que a conti.!lencia publica é ã q ue salva as na
çoes do excesso da população abusiva e proletaria 
que o~casi?na as revol.uções, pestes e guerras; sen~ 
do alem disso a que da bons costumes e as manei
ras polidas nas companhias de gente de educacão 

E onde iremos parar co m duvidas em materia; de' 
religião, mal conhecendo urna infinitamente pe
quena parte do systema do universo e da sabedoria 
da Providencia Divina? 

S!JlãO sug~i~~mos o ~ntendirnento ao jugo da fé, 
por w a rehgiao revelada tem mysterios incorn-
rehensiveis, iremos de duvida em duvida a cahir 

na re 'gião natural; e nella achando tarnbem muitas 
duvidas, cahiremos no ..]Jrronismo, e até no atheis
mo. Toda a natureza está cheia de myslerios 

1Jua!!luer flôr, q_ualquer lagarta com assuas meta~ 
mo~phoses., é compend~o de mysterios. Os mais 
~a 1os ph!losophos antigos, ou tiverão erroneas 
1déas de Deus, ou sempre estivarão em duvida so
bre a immort11lidade da vida futura. 

Po~ isso Catão matou-se desesperado, dizendo : 
oh virtude que nada me foste; e o celebre Tacito 
lam~ntando a morte de Agricola, manifestou a su~ 
duvida sobre a sorte das almas grandes e pias · 
com? se. lê .na !'ida que co.mpoz daquelle seu genro; 
-:Si aliquis piorum manibus locus est, ut sapien
tibus placet, et nom cwn corpore extingimtur ma
gnre animre, placide quiescat, etc. 

Os pretextos para a liberdad e religiosa se resu
mem, em qu~ ~-s governos intromettendo-se em 
proteger a re!1g1ao . do estado, sendo intolerantes 
das ?Ulras, nao. só impedem com isto o exame im
pa~c1.~l e o solido estabelecimento da vordadeira 
rehgiao, ~ffend_endo a Divindade e contrariando a 
?aturez.a mtelhgente _do homem, que tem natural 
lIDm~mdade de ?Oacçao na consciencia ; mas tem 
O?cas10nado hm.p,das perseguições e guerras reli
giosas, como ate Já lamentou Lucrecio no seu poe
ma de Natura Deormn. 

E' hoje d?Jo~ tom. ~izer-se, que tal systema só 
tem pi:_oduz1dohypocrisia nos que affectão religião 
que nao têm. 

Mas Lucrecio fez incomparavelmente mais hor
rido mal, por dogmatizar o atheismo no imperio 
romano com o .Ie~ocinio da poesia, representando 
falsamente a rehgiao com a ca1·icatura de um mons
tro, que, com a cabeça no céo, aterrava aos ho-
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roens, não lhes deixando prazet· puro, tudo envene
nando com o terror da morte: 

Humana ante oculos (cede cwm vila jaceret 
ln terris oppnssa gravi sub religione, 
Quce caput "' Cceli regionibus ostendebat, 
Honibili super aspectu mortatibus instans. 

Mas Plutarcho bem nota que a lª dissolução da 
republica romana, procedeu da introducção da phi
losophia do_ Epicuro, que ~nsinou o athe.is~o ao 
povo, tirando-lhe a reverencia de toda a reltgiao. 

Quanto á objecção da hypocrisia, ella é da escola 
de Voltaire, o corifeu dos infleis do seculo passado, 
que especialmente condemnou por bypocritas e 
mentirosos a todos os padres no seu tantas vezes re
petido verso - Du Pretre menteur_ benir l'hypo
crisie.- Comtudo um dos bons escnptores france
zes Rochefaucault bem disse, que a mesma hypo
crisia é7wmenagem á virtude. Elia muitas vezes 
só consiste na ec_onomia da verdade de todo o pru
dente, para não escandalisar o povo. 

f"'. Jãmais se infamarão de hypocrilas os antigos 
philosoJ?hos e homens de estado, que não crião no 
polythe1smo, mas que nos seus actos externos se 
conformavão ao culto publico, mostrando-se viver 
ao costume dos maiores more patrio. 

Para quem se destina a liberdade religiosa? Para 
o corpo do povo? Não: elle a não quer. Para os 
representantes do povo? Não: porque jurão man
ter a reli~ão catholica. Para o imperador e real fa
milia ? ão: porque está ligado pela constituição a 
manter aquella religião . Elle de certo não seguirá 
o exemplo de Henrique IV, que, por condescender 
com os seus subditos, disse por ironia, que a corôa 
be111 vale wma missa; mas o juizo de Deus logo ca
hiu sobre elle. 

Sobre quem mais cahirã a proposta liberdade ? 
Sómente sobre os libertinos, estudantes dos ímpios 
livros da França, que, ensinando falsidades sobre 
a-Ori em dos Cultos, até negão factos historicos, 

1zen o, que os doze apostolos são méros symbolos 
dos doze signos celestes. 

O Sr. Carvalho e ~folio notou que o celebre es
criplor britannico Gibbon, conta entre as causas da 
decadencia do imperio romano a inlroducção de 
uma nova religião, qual foi a do nosso Salvador. 

Mas notarei, que, sendo isso argumento contra a 
innovação que entre nós se quer introduzir de dif
ferentes religiões, nada prova contra a verdade da 
religião catholica; pois q':le. es_se autor f?i _ap~stata 
d1üla, e depois declarado 1mm1go do chnst1an1smo, 
reconhecendo aliãs, como uma das causas da sua 
propagação a pw1·eza da moral _christã, e as virtu
des dos primeiros fieis da I gre;a. 

O Sr. Souza França disse, que não havia razão 
para se temer desordem no povo pela liberda_de ~e
ligiosa; pois que lambem se temera da pnme1ra 
introduc~ão da these que todo o poder vem de Deos 
e que hoJe todos estão certos que só vem do povo. 

Contra isto digo, que o nosso Salvador respondeo 
no pretorio ao procurador de Cezar, quando lhe 
disse que tinha o poder de lhe tirar a vida:-Non 
haberes potestatem adversus me ullam, nisi tibi da
tum esset desuper.-Sim, o povo em dous annos 
tem desaprendido as doutrinas que consagravão o 
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poder para o fazer venerav_el e segurar a ordem pu
blica; e não para tyranma do governo: mas 9 que 
já vemos é desautorisada a autoridade em toda a 
parte, até com abandono da cortezia. 

Grassando as nová's doutrinas e seitas, arriscamos 
a ver entre nós até aniquilada a autoridade paterna 
e seremos todos perdidos, só lendo filhos de per
dição. 

Por ter dado a hora destinada para as indicacões 
ficou adiada a discussão dos tres artigos . · ' 

Leu-se em primeiro lugar a do Sr. Montesuma r 
para se perguntarem ao governo os motivos de não 
ler pu~licãdo º. ~anifesto, c~mo serosõrvera em 30 
de Maio,_ e se J~ procedera a nomeação dos diffe
rentes d1 lomat1cos nas côrtes estrangeiras· cuja 
indicação llcára adiada na sessão de 30 de S~tem
bro. 

Ç> illustre autor da indicação pedio licença para 
retirar a 2• parte della e sendo-lhe concedida, dis
cutio-se sómente a 1 • parte. 

Depois de breve debate, propoz o Sr. presidente 
a materia ã votação e decidio-se que §..e officia~s~e 
novo ao governo, lembrando-lhe a execucão da or
dem da assembléa , que lhe fôra traosmittlda em 30 
de 1\ aíõ. 

Seguio-se_ a indicação do Sr. Andrada Machado, 
para se pe irem ao governo as razões que_o _deter
minarão a nomear para governador d'arrnas da Ba

ia um membro do governo da mesma província· 
a qua flcára adiada na sessão de 18 do corrente. ' 

Apenas se fizerão algumas reflexões, o seu nobre 
autor pe.dio licença para a retirar, e foi-lhe conce-
dida. -

f'.assou-se_á outra do Sr. l\1ontesuma, para se não 
verificar o titulo de n;iar i:ez do Maranhão na pes

a e Loro Cochrane,; adiaêla na mesma sessão de 
18 ão cõrrente. 

O Sn. PAULA E l\IELLO requereu que fosse á uma 
comrnissão para interpôr o seu parecer; mas consul
tada a assembléa decidio-se que não tinha lugar o 
pedido. 

O SR . CARVALHO E MELLO:-Quando, Sr. presi
dente, a este augusto recinto chegárão as noticias 
dos reclaros e illustres ffil_tos de Lord Cochrane, 
na acquisição ãa esgraçada provincia do Mara
nhão, resoárão estas abobadas com os pomposos 
elogios justamente merecidos e filhos do nobre en
thusiasmo de que todos nos apoderãmos. 

Fomos feridos e tomados de admiracão por tão 
grande e não esperada façanha; accendeu-se lima 
viva e nova discussão, afimae que esta assembléa 
ordenasse uma felicitação ao nosso augusto sobe
rano, por tão grande e util acontecimento. 

Vimos, sem o esperar, que a ultima província 
deste imperio visinha do grande Amazonas, ras
gando a venda com que a demagogia e a anarchia 
lhe tinhão coberto os olhos, vinha abracar-se com 
-0 centro do imperio e formar a integridade do ex
tenso e populoso Brazil. 

Quaes forão os motivos que dictãrão tão nobres 
e altisonantes expressões ? " 

Quaes as razões por que avaliámos em tão alto 
preço este digno procedimento de Lord Cochrane ? 

Foi por certo, Sr. prestdente, a pérsuasão rapida 
de que este illustre e benemerito varão conhecera, 
quanto importava ã causa deste imperio, que des
affrontada a Bahia do poder desses vandalQ.s que 
v1erao ensopar as mãos sacrilegas e fratricidas no 
sangue dos nossos co.ncidadãos, fosse suffocar a 
aiiãrchia na província do Maranhão, desapossar os 
portuguezes que ainda alli querião dominar e fo
mentar, e estabelecer a unidade e integridade do 
Brazil. 
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Por tão assignalados serviços julgámos nós que a 
nacão deveria dar a est6 varão illustre uma de
monstração mui clara, de quanto lhe erão agrada
Yeis todos os seus importantes feitos. Estes mes
mos justos e poderosos motivos induzirão ao chefe 
do poder executivo e ao governo para conferir-lhe 
o honroso titulo de marquez do Maranhão, com o 

l qual, sem desfalcar as rendas da nação, aj untárão 
no premio o lustre e grandeza com a perpetuação 
da memoria de tilo feliz acontecimento. 

Deu nesta concessão a todas as nações a prova 
de que a nação brazileira sabe premiar os serviços, 
e ao mesmo tempo conferia um titulo qu e dá nome 
e gloria, e não prejudica o interesse nacional, usan
do do poder que lhe compete. Verdade é que no 
projecto que discutimos se estabelece que o poder 
executivo só dará graças e mercês por serviços que 
estejão declarados conforme a lei. Está porém já 
approvada e sanccionada esta deliberacão? Está em 

1 alguma outra lei prohibido que o soberano possa 
dar títulos? Não era até agora, segundo as leis que 
nos região, permi ttido faze-lo ? 

Como pois poderá esta assembléa approvar a in
dicação do illustre deputado qu~ se diripe a re
''.91@.r _a concessão da graça feita do titulo de 
marguez do Maranhão a Lord Cochrane? ão foi 
ella conferida por justos e ponderosos motivos ? 
Não foi conforme ao nosso enthu iasmo e juiso que 
então formámos? Sr. presidente, se uma tal in
dicacão passasse com a approvação deste augusto 
recinto, não digo bem, se tal indicação não for logo 
re~ada, cobrir-nos-hemos de a!Tronta á face da 
n_i!ÇJ!o, e_ do mundo inteiro, seremos contradicto
rios com os nossos proprios sentimentos, daremos 
prova da nossa injusti_ça e da nossa leviandade, e 
offenderemos as prerogaCivas e attribuições do 
poner executivo que ainda não foi despojado dellas, 
Quando chegarmos ao lugar já acima designado, 
farei vêr até á evidencia que a atlribuição de con
ferir títulos lhe deve ficar livre como essencialmente 
necessaria para desempenho do alto emprego e 
poder, que lhe tocou em um governo representativo 
constitucional. 

ós devemos mesmo para a manutenção do equi
librio político dos poderes dar-lhe toda a consi
deração, dignidade e força necessaria para fazer 
mover o todo da maquina social. Supponhamos 
ainda que o poder executivo, incerto da legislação, 
concedeu esfe titulo, afim de premiar serviço tão as
signalado, sem muita justiça, havemos nós sem 
motivo ponderoso revogar semelhante graça? Have
mos deslustrar a alta dignidade do chefe da nação ? 
Havemos de dar provas de que nos afoitamos a des
a n.reciar o governo? ão, Sr. presidente, nem elle 
se houve com menos acerto-, nem nós o devemos 
fazer, porq.11e não temos motivo se-quer especioso. 
Demais, soõre ser injusto seria irr!J:>rudente e pe
rigoso. Des_g.!Jstariamos esse milítar illustre que 
nos serve, que nos honra, e que tem contribuído 
e contribuirá para expellir os nossos inimigos e 
firmar e consolidar a causa do Jmperio. Qualquer 
outro procedimento que não seja não filllar..._mai's 
desta materia, será contrario á nossa hõiíra, á nossa 
g!Õria, á felicidade da nossa causa, e á grandeza, 
dignidade e lu~tre do poder executivo. 

O SR. HENRIQUES nE REZENDE: - Tem-se to
mado pelo odioso a indicação do Sr. Montesuma, 
eu a tomo pelo outro lado, _que seguramente é a 
face verdadeira da indicação. Não se trata do facto, 

trata-se do direito. Eu estou convencido que, ha
vendo f.itulos, o Lord é digno de um delles, mas 
essa não é a questão, a questão é.se ha lei que crie 
essa nobreza, e esses Lüulos no Brazil. Dizem que} 
if úem disse monarchia, disse nobreza, disse ti tu los. 
Para mim é isso duvidoso : as monarchias escondem
se na mais remota antiguidade, os títulos são mais 
modernos do que talvez se entende. 1ão vamos mais 
longe temos o exemplo na monarchia, a que ou
tr' ora pertencemos: muitos annos depois da accla
mação do Sr. D. AITonso Henriques, é que nas 
Côrtcs de Lamego se decretou que houvesso no
breza; e sobre que hazes? Sobre o merecimonto de 
serviço nacional. 

Parece-me já ouvir dizer: essas eôrte são apo
criphas, sabemos muito bem que os amigos da mo
narchia pura, que tanto monta como monarchia 
absoluta, tem metlido em duvida a ex istencia dessas 
côrles, mas cllas sempre estivarão em credito na 
nação portugueza. l\Ias dizem, que quando o Brazil 
acclamou o imperador, acclamou-o com esse poder 
ôe crear nobreza, e títulos . Tambem é is o duvi
ilosó para mim, talvez que os brazileiros selem
brassem qne essa nobreza tem feito mais males do 
.9.Ue bens na •uropa. Talvez que elles e lembras
sem do que diz Goncler, que ha seculo e meio toda 
a Europa arde em guerra, e nada em saugue, e 
~essas guerras apenas duas tiverão motivo jus
tificado, a guerra da successão depois díl morte 
de Carlos V., e parece-me que esta agora de Bo
naparte. 

Ora, eu não sou opposto a que haja nobreza no 
Brazil : mas cfigo que ella deve assentar sobre outras 
bazes differentes da da Enropa . Talvez no Brazil se 
faça inversão desses títulos, na Europa mesmo elle 
tem mil di!Terenças. Portanto é preciso que por lei 
des ta assembléa se crie e se regule essa nobreza no 
Brazil. Decretada a nobreza, e títulos, mesmo para 
v~riflcar-se ?m alguem, ha muita gente boa, que 
diz ser preC1So um acto do corpo legislativo. Fi
langieri, que ninguem chamará tolo, ou aiíar
chista, diz que o monarcha não deve ter o direito 
( eu repilo os proprios termos do antor, e não in
sulto a nobreza) de privar o povo dos seus pares 
para os elevar a uma arístocracia perversa, e unil
os aos seus interesses, que o povo por via de seus 
representantes, é quem o deve fazer, pouco mais ou 
menos é isto . 

E' P.ois ~cessaria, torno a dizer que se decrete 
por lei essa nobreza, e esses títulos, e então incon
testavelmente o lord é digno delles . Voto portanto 
pela indicação do Sr. l\fontesuma. 

( Fallarão tambem os Srs. Gomide e Montesuma) 
mas não se entendeu o tachigrapho Possidonio ). ' 

O SR. ANDRADA MACHADO offereceu á indicação a 
seguinte emenda. 

cc. Que se diga ao governo de Sua Magestade Im
perial que emquanto a assembléa não decretar a 
existencia de distinccões nobiliarias, e de títulos não 
Sf'.. dêm mais os ditos füul9s e d1stincções,_:' An
drada Machado».- Foi apoiada. 

Declarou-se adiada a discussão, por ter já dado 
a hora. 

O SR. PRESIDENTE deu para a ordem do dia o 
projecto de constituição. 

Levantou-se .ª sessão . ás 2 ho~as e um quarto 
da tarde. - ltfiguel Calmon du Pin e Almeida se-
cretario. ' 
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Sessão em 30 de Outubro de i 8~3 O SR. MoNTESUMA :- Eu pedi a palavra não ·. parll 
combater as razões do illustre deputado, que acabou 

PRESIDENCIA DO SR. RIBEIRO DE ANDRADA defallar, porque bem conhecido está que são mais fi- 1 
lhP,-s ~o. min_iste~io. reli~i~so .91!~ occ~pa,_do que dos 

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da ma- 1 p~1pc1p10s de d1re1to cml. E' todavia mui louvavel 1 

nhã, fez-se a chamada, e acharão-se presentes 71, 1 a defeza que toma, sustentando o que compete ao 
falLando com causa os S_rs. Pereira da .Cunha, .Go.n- J seu caracter; porém elle mesmo conhece, e todos 1 
dim. Pinheiro de Ohve1ra, Duarte Silva, Ribeiro \ nós conhecemos que o culto do homem para Deus 
de Rezende, Andrada e Silva, . Alencar, Carneiro só póde ser agradavel á mesma divindade sendo 
de Campos, Arouche Rondon, Araujo Lima, Costa 1 prestado do intimo do coração: isto já está demons
Aguiar; e sem olla os Srs. Barão de Santo Amaro e ~rado pelo qu e se tem expendido . Disse porém o 
No"ueira da Gama. 1llustre reverendo Deputado que se fundava em o Sn. PnESlDENTE declarou aberta a sessão e lida principios de theol~gia, e q.ue nós .apenas tinha mos 
a acla da antecedente foi approvada. argumentado com id~as ph1losoph1cas. _ ..__ 

d Eu,_ na.verdade, nao sou ~, e tao pouca 1 
O .sn. S~cnETARIO M .~CIEL DA CosTA deu conta as vocaçao tmha para tal estudo, que se meus pais me 

parllc1paçoe~ de molest1a dos Srs. Arouche Rendon tivessem mandado para a universidade estudar tal 
e Costa Ag u.iar. . . . sciencia, eu, apezar das suas boas intenções, se a 

Leu depois o segumte offic10 ~o ~e.pulado ~leito aprendesse, seria o mais ínfimo dos estudantes. 
pela província da Par.al?yba, V1rg1mo Ro~ngues Mas, pergu nto eu, por não saber theologia segue-/ 
Campello, em que part1cipa que por mo1estias que 1 se que não reconheça um Dous tal qual a fraqueza 
prova por documento, nao póde executar a ordem · do homem póde conhecer? Segue-se que não tenha 
da Assembléa, de~ de Set~mbro, par.a <:omparecer ! princípios bastantes para satisfazer de dentro do 
no Congresso.-Fo1 remellidv á comm1ssao de pode- \meu coração aos grandes e sagrados deveres do ho
rcs. \ mam para com Deus ? Ora, se reconheco tudo isto, 

Leu lambem uma representação da Camara da não devo dizer que sei a necessaria thêologia para 
villa do Príncipe na com~a do Se~ro do Fr~o, em J disputar i;iesta materia? Eu quizera ad~er~ir ao re-. 
que pedia que verificando-se a crcaçao. de un1vcrs1- verendo illustr~ deputado que nós aqm nao trata
dades fosse preferida a_provincia e i\{mas para as- mos da theologia fina, mas da theologia grossa, e 
sento de alguma dellas.-Foi remeltida á Commissão por esta digo que a doutrina do artigo é exacta, se
de Instrucção Publica . gund~ o meu ~odo de pens~r, concorda_ndo nesta 

Leu mais 0 oflicio do governo da província do mater1a com as idéas expend1das na se~sao nnle~e
C á em que participava a restauracão da villa dente pelo Sr. Rocha Franco, que considero mmto 
d ~Ca~ias, e da cidade de s: Luiz do ~1aranhão.- bem fundad8:s . : 
F · . ebido êom-especial agrado. Observarei sóroen.te ~ue a Ilarte deste ~rt1go 14, 

01 i cc . . . em que se falia de d1re1tos pohticos, me nao parece 
Leu finalm ente o offic10 do governo da. provmcia propria deste capitulo; nós não tratamos de di

da Parahyba relatando os su<ccessos d_gs di~s l~, p, reitos políticos, tratamos de direitos individuaes; 
e~~ e Se.embro, e as medid.as que fizer~o i esti- e por isso parece justo que guardemos essa 
tu1r tudo á or~e~ e lrangmhdade, e pedmdo P.0r parle para quando tratarmos destes direitos, 
fim a sua dem1~sao.- Foi _re~eb1do ~om especial pois é en tão que compete designar quaes são as 
ªt1ra~~' e reme~tJdo ás comm1ssoes reumdas de Con- qualidades precisas para se gosar daquelles direitos. 
st1tu1çao e J ust1ça. . . Posto isto, eu entro em materia, e digo que a liber-

o mesmo Sr. Secretario deu con t.a de duas fehc1- dade religiosa _consiste no e~e~ci~!.O pleno go que 
tacões apresentadas pelo Sr. Gom1dc, uma da ca- me 1ta o coração, referindo -me a Deus; sendo as
mâra da villa do Princip~,_ e outr8: do intendente e sim, e evidentíssimo que posso prPstar-lhe o culto, 
officiaes da casa da fund1 çao da v1lla do Sabará.- gu~ ey_ entender que lhe será mais agradavêl. 

Forão rccéDTdâS com especial agrado. Se.º illuslre fev~rêndo deput~do, que combate a 
Passou-se á ordem do di a, que era a discussão doutrrna destes. arlil;l"OS tem meios de destruir este 

adiada, na sessão antecedente, dos artigos 14, 15 e argu~ento, estunana que o fizesse para me~ con-
16 d . · t d Constituição com as emendas a vencu:?ento, m_ostrando-me que o homem nao tem 

li 
o 1Tpt0Je.cd 0 e esse dITelto. (Nao se entendeu no resto o tacbygra-

e es o erec1 as. _ . pho José Goncalves .J 
o Sn. füspo CAPELLAO MÓR ped10 a palavra, e ex- 0 S D • , 

) 

endeu largameute os princípios em que fundava . R. i_:i-s requereu que se lesse, e offereces~e a 
P d fT ece do theor seguinte: co.r1s1deraçao _da assembléa uma emenda, que tmha 
uma emen a que 0 er u feito na sessao antecedente ao art. 14, e que não 

«EMENDA 

« Art. 14.- linguem será pers<'._g uido por_ suas op~
niões religiosas, uma vez que nao o!Tendao as leis 
e os costumes. 

«ArL. 15.- A religião da nação brazileira é a Ca
tholica Aposlolica Romana, unica mantida pelo es
tado. 

ccArt. 16.- Algumas outras religiões serão tole
radas quando se verificarem motivos justos e ur
gente~; e o seu culto pa~ticular ou -enbli~o será de: 
terminado por lei.- Bispo Capellao ll[or.»- ~01 

1 apoi\\da em todos os tres artigos. 

chegára a propôr. .. 
O SR. SECRETARIO leu a dita emenda, que era do 

theor seguinte : 
«A liberdade religiosa no Brazil estende-se a todas~ 

as religiões que não se oppo'em aos bons costumes \ 
e ao estado; este porém póde usar de sua autori
dade quanto aos actos e ceremonias exteriores, sem 
obrigar comtudo a alguem a tomar parte nellas.
Dias .-Não foi apoiada. 

Entrou a esse tempo na sala o Sr. Nogueira da 
Gama. 

O SR. RocHA FRANCO:- Sr. presidente: Depo~s 
de protestar á face desta assembléa minha intima 



180 

convicção de que a religião Catholica Apostolica 
Romana é a unica verdadeira, a que professo, e na 
qual só cumpre que sejamos salvos, julgo não estar 
em contradiccão com estes meus sentimentos, quan
do offereco aô artigo em questão o meu additamento 
a favor dâ religião judaica. 

Se não obstante isso, houver ainda quem me in
crepe, farei a mi~ba _defeza com o s1:1ccessor dos 
aposto los, com o v1gano d_e Jesus Chnsto, do au
tor mesmo da religiao, que pa côrte de Roma, na 

f 
metropole do catholicismo c~nsente 8:ºs Judeos o 
el1"ên :icio publico da sua religião. (Apoiado). _S8:b~
ffios tambem pela historia que os Jude_us subs1st1rao 
muito tempo no meio de um povo tao orthodoxo, 
como o portuguez; e ao menos pelo que tenho lido, 
não sei que fizessem proselilos. 

Subsistirão sim muito tempo em Portugal, e ~ sua 
1 ex_eulsão é ainda agora notada por um dos maiores 
[ e_rros politicos daquelle reinado; e supposto. fosse 

então disfarçado com razões de estado, so póde 
atlhar desculpa nos prejuízos daquelle seculo, que 
nesta parte foi o do fanatismo, do qual se achava is
cado o conselho do rei pela maior parte,_ para de~
credito dos naturaes, e que em breve devia produzir 
o terrível parto da inquisição. 

Insisto portan to em que passe o artigo, e com 
elle o meu additamento. 

O SR. ANDRADA MACHADO fazendo algumas obser
vacões sobre a sua emenda, (em que não se entendeu 
o iachygrapho João Caetano) e queren~o reformal
a, mandou á meza a subemenda segumte : 

cc Cada membro das communhões christãs póde 
professar a sua religião ; mas o culto ublico só 
lhe pertencerá uma vez que a leg1s atura lh'o con
ceda, attentas as circumstancias do tempo, lugar, _e 
estado de luzes da nação; todos porem que _se&u1-
rem estas communhões pódem gosar dos d1re1tos 
politicos.- And-rada .illachado.»-Foi apoiada. 

O SR. PRESIDENTE declarou adiada a discussão por 
ter dado a hora destinada á leitura dos pareceres. 
· O SR. SECRETARIO MACIEL DA COSTA leu por parte 

da meza a seguinte 
CCPROPOSTA 

ccOs secretarias actuaes da assembléa atlendendo 
á necessidade que ha de se prover o lugar de aj u
dante do porteiro da secretaria, que ~e acha yago, 
em consequencia de não o haver acce1tado Jose Joa
quim Borges, que para elle foi proposto : 

rcPropõe Joaquim José Teixeira por nelle concor
rerem as qualidades necessarias para o bom desem
penho do mesmo lugar. Paço da !lssembléa, _30 de 
Outubro de 1823.- João Severianno bfaciel da 
Costa, 1° secretario.- Miguel Calmon du Pin e Al
meida.- José Antonio da Silva Maia.- José Feli
ciano Fepiandes Pinheiro. »-Foi approvada. 

Leu depois o parecer da commissão de marinha e 
guerra sobre a indicação do Sr. Montesuma rela
tiva á admissão de officiaes lusitanos desertores aos 
cgrpos do exercito braz1 e1ro, a íãao na sessao de 

o corren e. - - ~ 

Õ SR. FRANCA :- Eu cuido pelo que diz o parecer 
que ha relação".mtre elle e uma proclamação em vir
tude da qual forão esses homens remettidos para 
aqui; peço portanto a leitura dessa proclafI!ação, 
para ver o que ·se lhes prometteu ; é necessano que 
se cumpra o contracto, que fez o general, mas ex
ceder-se de maneira nenhuma. Vejamos pois quaes 
farão as promessas. 

1 

O SR. MACIEL DA CosTA :- A proclamação já aqui 
foi lida, mas se a assembléa quer eu a lerei nova
mente. 

O SR. ANDRADA MACHADO :- Não se promettem 
senão terras. • 
- OSR. FRANÇA :- Se não se passa disso, opponho
me tambem a que se lhe dêm emprego e soldo. 

O SR. CARNEIRO DA CUNHA:- Como está á mão, 
é melhor que so lêa outra vez: onde ha duvida des
mancha-se. 

O Sn. MACIEL DA CosTA leu a proclamação. 
O Sn . Fn..1.Nç..1. :- Muito bem; a nação não é obri

gada a dar mais do que se prometteu ; portanto 
preencha-se a condição, coll? que es.tes homens se 
passarão para o nosso exercito, mas isso só, e nada 
mais. 

O SR. l\1oNTESUMA fez a analyse do officio, ou 
resposta a o mmistro da guerra, e criminou este 
pela med ida toma a, uwondo-lhe a e intentos si
nistros e atraiçoados, depois combateuopãrecer da 
comm1ssao, mas não se póde seguir o fio do discurso 
pelo que escreveu o tachigrapho João Caetano, que 
declarou não ter podido acompanhar o nobre orador 
pela rapidez com que fallou, e estrepito da rua. 
comrll1micado - á sala pelas janelas que se achavão 
abertas. 

No fim do seu discurso mandou á mesa a seguinte: 

cc EMENDA 

cc Proponho que do parecer da comm1ssao se 
risque tudo que é relativo á resposta do ministro, 
declarando-se que o governo_ nenhum motivo plau- / 
sível teve _para assim obrar : e sendo de todo im
pÕlitico serem addidos aos corpos os officiaes om 
questão, determina a assembléa sejão tirados delles 
para não eõirãi'em mai , nem vencerem soldos, 
sendo todavia yigiados pela policia.- O deputado, 
M ontesuma ».-Foi apoiada em todas as suas partes. 

O SR. RODRIG UES DE CARVALHO : - Sr. presidente, 
eu tenho bastante tolerancia para ouvir as dilfe
rentes opiniões dos homens, mas não convém 
indistinctamente guardar sempre o silencio, porque 
ás vezes pode tomar-se como approvação do que se 
ouvia. Quando aqui se tratou de Labatut, e um il
lustre membro o increpou de traiaor, foi chamado á 
ordem, e fez isto uma bulha extraordinaria, todavia 
tratava-se de um general, que tinha sido preso, e 
cuja conducta era então suspeita, agora trata-se 
de um ministro d' estado, e menos posso ouvir se
melhantes mcrepações, isto não sôa bem. Um mi
nistro d'estado faz parte do governo, e as molas do 
governo não as queremos estragadas. 

Se tem crimes, a lei o punirá, mas nós não temos 
oridade de o insultar, nem antes -de provados. 

os crimes se os tivesse nem depois de provados 
Eu não conheço o ministro da guerra, nem lhe tiro 
o meu chapéo ; mas basta a qualidade de ministro 
d' estado para ser tratado de outra maneira, convém 1 

muito Sr. presidente, que o governo sel·ª respeitado. 
Tratando a~ora do objectõ; pergun õ eu, foi ar
bitraria o mmistro no que fez? Digo que não, Com
metteu crime? Tambem não. Logo se não foi arbi
trariedade, se não foi crime, porque não ha lei 
alguma ijlle o marque como tal, é injusta seme. 
lhante increpação. Não ha, na verdade, razão ai· 
guma para que se estranhe, e tão asperamente, 
o procedimento do governo. Que fez o governo? 
Continuou talvez uma indiscripção do general --- --- . 
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ou coronel Lima, e uma vez que clle tinha con
v1 a o estes omens a que viessem para: nós, não 
se lhe havia dizer no fim que fossem pedir esmola. 
Se esles homens forão mal convidados, se foi im
politico admilti-los nas nossas fileiras, onde elles de 
facto estiverão, e pugnárã? contra as outras pha-
langes, não póde disso argmr-se o governo ....... . 

··E·~ · ctig~ · p~i~· ~ ·q~~ ~ ·~Í~ i.st~~ ·d·a· g·u·e·r~~ 'cii~. q~~ 
não ha foi infringida. O decreto apontado no offic10 
vem alli para dar a razão de qu.e .como .add1dos 
não passão adiante, não tem dll'e1to a dizer, eu 
quero ser tenente porque sou alferes mais antigo 
etc. gosa unicamente das honras e do soldo da pa
Len t~ que tem. Quanto a serem ~i~tribuidos pelas 
guardas, com isso nada tem o mrn1stro da guerr_a, 
são detalhes do regimento, pelos quaes se nomeao 
os officiaes, que entrão para es.te ou aquell.e .ser
vico. Comtudo eu estou persuadido que o m1mstro 
Q)frQy_mal, m~s mal pelas circumstanc1ã5,"porque 
re almenfo não lhes vejo crimes que os emba:accm 
de ficar no Brazil, seria mais acertado que nao en
t rãSSe'm em serviço agora,' mas ~ra i.ndispensa.vel 
dar- esalgumacousa para viver pois feito ?_convite, 
como já disse, não se hão de mandar pedir esmola. 

Estas são as minhas idéas, e por isso de nenhum 
modo posso convir nas rabiscas, de que falia o illus_ 
tre deputado, lançadas no parecer da commissão. 

O SR. FRANÇA mandou á mesa a seguinte emenda : 
« Que se diga ao governo que vLsto a_ pro

clamação do governador das armas Lima n~o ter 
prom.eltido_. nem soldo, nem postos_no exerc!to do 
Brazil aos officiaes desertores da tropa_ luz1tana, 
mas vanla ens de outra especie, sejão os mesmos 
o ciaes emitííiIÜS do serviço, e se lhes realise 
pelo governoaqu losómenle, que se lhespi:ome~teu, 
e proclamou.-0 deputado, França» .-Foi ap01ada . 

O R. OGUEIRA DA GAMA: - Sr. presidente, a 
commissão de marinha e guerra, quando passou a 
tomar em consideração a indicação do Sr. deputa~o 
Monlesuma, procurou discorrer sobre a matena 
imparcialmente, apresentando a esta a~sembl.éa o 
resultado d9 suas combinações, sem escogitar crimes 
aerios nem usar de comparações indiscre s me
ditou ' oro ~ureZâ e circumspecção-sóbre o cas_?, 
e sobre a resposta do ministro, e acho~._ que n~o 
havia lei alguma infringida, ~ que o .mm1stro nao 
tendo alterado lei alguma, nao havia lugar para 
ser accusado, e reputado criminoso e que o Sf'.U 
prõcetl.imento es ava dentro dos imites das attn
buições do governo, pois que C?mpetindo a este 
providenciar aquelle caso, ~trectivam~mte dera as 
providencias que lhe parecerao convementes. 

Achou porém, que n- r~_polilico o .Pa§so, ~e 
1 havia sido dado nas actuaes circumst'lffícias, ~mi~

lindo-se no nosso exercito estes homens que tmha.o 
sido officiaes no exercito luzitano, nesta confonm.-

, da pre'sllntou õ Sê~ quand~ pensava 
ter feito da sua parte tudo quanlo .coi:npet1a ao seu 
dever se vê increpada se vê lud1br1ada, e tratada 
com ~s ~s g sseiros, e indecentes q~e a ma
lignidade póde excogitar, e mui o 1mpro~e 
au usto recinto é verdade que tambem ouv10 acc1:1-
sar co os no;nes de ~raidor i norante e falsario 
uxn ministro de estado, cousa na ver a e ig~a e 
e~Jilllo-:-Ou nós queremos, r. pre~i.àen e, suslen-

\

tar o systema, que adoptámos, ou nao querei:no~, se 
queremos, devemos pugnar por . todos ?S direitos, 
que pertencem a esta assemblea, deixando aos 

outros poderes políticos os que são da sua attri
buição e competencia, não ~!'..!!1-..QS .P,.~Oc~r des
truir Q governo, devemos àlí.tes ir muito ile accordo 
'Mm elle em todas as cousas, que são proprias das 
suas attribuições e da sua particular competencia. 

_Pelo nosso regimento somos j nhibidos de dizer 
injuriªs, e de usar de expressõ~s grosseiras e offen
si vas contra qualquer individuo, então,- sr. presi
aente, como V. Ex. não chamou á ordem o Sr. de- . 
Q_ulado i\'.ÍOnlesuma, logo que ratou de ignorante, \ 
fiilsário e traidor a um ministro de estado, sendo 
até contra o regimento 1 Que provas tem o Sr. de
putado de ser falsario, e traidor o ministro? Se 
tem taes provas, mostre-as, apresente-as, não se 
calumnia assim um ministro de estado para depois 
dizer, como costuma, q!le se enganou. -

O passo ão governo póde ser taxado de impolitico, 
mas nunca de criminoso. Para que fàz o Sr. de
putano fonlesuina esta indecente grita, para que 
usou de tantos nomes inJ unosos ssifü se affronta, 
assííiiSe ataca a honra de um ministr9 de estado, 
para depois se conclnir o discurso, propondo, que 
se diga ao governo, que o procedimento do ministro 1 
não foi político, e que sejão estes homens tirados \ 
do corpo militar '1 Isto mesmo foi o que disse a 
commissão, reconhecendo que não havia crime ou 
infracção de lei, e taxando sómente este passo de 
impolitico nas actuaes circumstancias. Porque então 
é accusada a commissão com expressões improprias 
indecen les.,..e..até..horr9rosas '1 ,.__ ~ -
'LS10Sr. Presidente, e em verdade it uro e in
support~_y.fil . Quem tem honra, e brio, quem tem pro
fiiõãile, e foi ~ado com decencia, custa-lhe 
muito a servir assim. Como todos os membros da ' 
commissão são taxados de ignorantes e indignos, 
para afinal se tirar a mesma conclusão, que tirou a 
commissáo? E' na verdade de admirar a maneira 
que o Sr. Montesuma tem adop aâo, e fallar nesta 
assembléa, supj!ondo- crimes na sua imaginação, 
e tacando a torto e a direito 1 Eu não sei a que 
ãttribua este systema. Suspendo Q meu discurso, 
para nao exceder os limites da decencia, com que 
se deve fallar nest.e recinto, esperando que a assem
m a aja -de- tõ mar bem adequadas medidas, para 
evitar os males que se promovem. 

O - sR. ~ONTESUMA ?"'-Peço a palavra parares
ponder. 

O SR· PRESIDENTE : - Está adiada a discussão 
pela hora. 

O SR. l\foNTESUMA ; - Eu só queria mostrar em h 
que me fundei, para me justificar. 

O Sa. FRANÇA: - O nobre deputado em tempo 
competente poderá mostrar o que quizer, agora está 
adiado o parecer. 

O SR. PRESIDENTE deu para a ordem do dia, 1° a 
eleição da mesa para o mez de Novemhrc1, 2° ore
gimento da assembléa. 

Levantou-se a sessão ás 2 horas e 8 minutos da 
tarde.- Miguel Calmon du Pin e Almeida, se
cretario. 

RESOLUÇÕES DA ASSEMB°LÉA 

PARA JOSÉ JOAQUUI CARNEIRO DE CAMPOS 

lllm. e Exm. Sr.-Aassembléa geral constituinte 
e legislativa do lmperio do Brazil, approvando o 
parecer da commissão de fazenda sobre o officio .da 

46 
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governo provisorio da provincia de Pernai;ribuco, 
relativo ao augmento de ordenados dos officiaes da 
sua secretaria: manda participar ao governo que 
precisa lhe sejão transmitlidas, quanto antes, listas 
dos officiaes effecti vos de secretaria de todos os 
governos provinciaes, o numero delles que precisa 
cada uma das dilas secretarias, seus ordenados, e 
emolumentos, para se proceder a um regulamento 
geral em que se estabeleção ordenados fixos sem 
emolumentos, por cuja final resolução deverá espe
rar o referido governo provisorio, sendo-lhe par
ticipada pela respectiva repartição. O que V. Ex. 
levará ao conhecimento de Sua l\iagestade Imperial. 

Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa em 29 
de Outubro de 1823.- Jpão Severianno Maciel da 
Costa. 

PARA O MESMO 

Illm. e Exm. Sr.- A assembléa geral consti
tuinte e legislativa do Imperio do Brazil manda 
J.embrar ao governo a execução da resQlução da 
mesma assembléa, que füe foi participada por aviso 
de 30 de l\laio do corrente anuo, relativa á ublica,Ção 

_de U!,Il manifesto, em que se mustre s nações a 
justicã da conducla do Brazil desde o dia 12 de Ou
tiil:irô ' de_l822, e os generosos sentimentos de que 
se acha animado para defender e sustentar a causa 
sagrada da sua independencia e liberdade. O que 
V. Ex., levará ao conhecimento de Sua l\Iagestade 
Imperial. 
_ Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa em 30 
de Outubro de 1823.-JoãoSeverianno Maciel da 
Costa . 

Sessão em 3t de Outubro de t 823 

PRESIDENCIA DO SR. RIBEIRO DE ANDRADA 

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da 
manhã, fez-se a chamada, e acharão-se presentes 
72, faltando com causa os Srs. Pereira da Cunha, 
Araujo Gondim, Pinheiro de Oliveira, Ribeiro de 
Rezende, Andrada e Silva, Alencar, Costa Aguiar, 
Araujo Lima, e Duarte Silva e sem ella os Srs. Ro
drigues de Carvalho, Couto Ferraz e Rodrigues da 
Costa. 

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

Passou-se á ordem do dia, que era em 1° lugar a 
eleicão da mesa. 

o· SR. ANDRADA MACHADO : - Como segunda
feira é dia em que os catholicos costumão ouvir 
missa por ser o destinado pel~ igrej": para comme
moracão dos defuntos, parecia-me JUSto que esta 
.assembléa o declarasse Ieriado. Queira V. Ex. assim 
propo-lo para ver o qúe_.§.eresolve. 

ConsulÓlda a assembléa decidio que não houvesse 
·sessão. 

O SR. VERGUEIRO : - Eu acho muito justo o que 
se deliberou, mas como é certo que temos a fazer 
trabalhos consideraveis, tambem acho muito justo 
.que para compensar esta falta tenhamos uma hora 
mais de trabalho nos quatro dias seguintes. 

O SR. PRESIDENTE fez a proposta, e foi regeitada. 
Procedeu-se á eleicão, e obtiverão maior numero 

ele votos para presidente os Srs. Maciel da Costa, e 
Ribeiro d' Andrada, e entrando por isso em segundo 
escrutínio, sahio eleito o Sr. Maciel da Costa com 
-00 votos. Seguio-se a eleição de vice-presidente e 

obliverão o maior numero de votosê o Sr. Carvalho 
e Mello com 14, o Sr. Pereira da unha com 7 e o 
Sr. Silva Lisboa lambem com 7, e devendo pri
meiro deci'd1r a sorte o ' empate entre estes dous 
Srs. deputados, ponderárão alguns que o Sr. Pe
reira da Cunha se achava com licença de um mez, 
e que parecia ocioso entrar em nova votação. 

Em consequencia disto consultou o Sr. presidente 
a assembléa, e decidio esta que não entrasse em 
escrutínio o Sr. Perei ra da Cunha. Entrárão por
tanto só os Srs. Carvalho e Mello e Silva Lisboa, e 
apurados os votos sahio eleito o Sr. Ca ·valho e ~1ello 
com 39 votos. 

Passou-se á dos secretarios, e com maioridade 
relativa sahirão para effectivos os Srs. l\liguel Cal
mou com 39 votos : !\laia com 28 : Lopes Gama com 
21 : Galvão com 20: e para supplentes os Srs. Fer
nandes Pinheiro com 16 e Costa Carvalho com 14. 

Entrou-se na 2• parte da ordem do dia, que era o 
regimento da assembléa . 

« Art. 168. Os intervatJos assignados para o pro
cesso de qualquer proposta segundo o cap. 6° e 7° 
nunca poderáõ ser menores, senão no caso de urgen
cia reconhecida na fórma do art. 163. - Foi ap
provado. 

cc Art. 169. Os dias para continuação dos deba
tes (art. 9) serão propostos pelo presidente, seguin
do-se a respeito da sua approvação o que fica dito 
nosarts. 65 e 66.-Foi approvado. 

cc Art. 170. ão se procederá a sessão secreta sem 
que a assembléa, procedendo discnssão, decida se o 
negocio a requer, ou não. » 

O SR. ANDRADA MACHADO : - o artigo ha um 
erro de imprensa, porque onde diz se o negocio a 
requerer deve ser ~e o negocio a requer ; agora 
quanto á doutrina ha já resolução da assembléa, e 
n~ acta respectiva. s~ ha de achar que fica ao arbi
tno da mesa o dec1d1r se deve haver sessão secreta, 
conhecendo do motivo que se o[erece para objecto 
della. 

O Sn . .Moi'iTESUMA : - Não ha duvida; eu me 
oppuz a que a mesa decidisse se havia motivo para 
sessão secreta, e lembra-me muito bem que passou 
contra o meu voto . 

O SR. ANDRADA l\fACllADO : - Portanto é preciso 
redigir de novo o artigo; e creio que ficará a dou
trina como convém unindo o que se debate com o 
art. 171; em que se dá uma especie de privilegio á 
proposta do góverno para sessão secreta; por isso 
peço a V. Ex. que maneie ler o dito artigo para en
trar em discussão com o que já se está discutindo · 
e eu mandarei uma emenda. ' 

O Sn. SECRETARIO leu o artigo concebido nestes 
termos: 

« Art. 171. Quando o governo propuzer que se 
P!Oceda . a ~ma sessão secreta, far-se-ha sem discus
sao prehmmar, e nella se ex.aminará o objecto pro
posto, para ver se ha de contmuar a tratar-se secreta 
ou publicamente. » 

O SR. ANDRADA MACHADO: - Eis aqui a minha 
emenda: 

~e Em lugar dos arts. 170 e 171 substituo o artigo 
UOICO. 

« Não se procederá a sessão secreta sem decisãQ 
da mesa, e na dita sessão se examinará o objecto 
proposto, para ver se se ha de continuar a tratar-se 
secreta ?U publicamente. -Andrada li/ achado. »-' 
Foi apoiada. 
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O SR: PRESIDENTE: - Como nínguem pede mais 
a palavra vou propôr o art. 170. 

O SR. ANDRADA MACHADO: -Por bem da ordem, 
não se póde propor isto novamente á votação; é 
maleria vencida ; já resolveu a assembléa que nã.o 
houvesse discussão preliminar, e portanto não se 
ha de pôr a votos o que já está vencido; se ha du
vida recorra-se á acta. O que se ha de propor é a 
redacção, e não a matel'ia. 

O SR. SECRETARIO MAC!li:L DA CosTA: -A acta é 
de 21 de Julho, e eu leio o que se venceu sobre a 
proposta do Sr. Carneiro da Cunha para haver ses
são secreta. Eis aqui o que diz a acta : 

« O Sr. Carneiro da Cunha apresentou uma 
moção que pedia fosse objecto de sessão secreta; 
fallárão alguns Srs. deputados que, visto não ser 
claro o regimento a esse respeito, se tocaria á 
mesa ou á assembléa decidir da urgencia da sessão 
secreta quando para esta se propuzesse algum as
sumpto; assentando-se por fim que essa declaração 
pertencesse á mesa. » 

Julgou-se a materia discutida, e o Sr. presidente 
propoz: 

1. 0 Se ficava em vigor a resolução anterior da 
assembléa que corrigia o art. 170. - Venceu-se que 
sim . 

2. 0 Se passava a emenda do Sr. Andrada Ma
chado. - Foi approvada. 

" Art. 172. As actas das sessões secretas serão 
lavradas em livro separado. » - Foi approvado. 

« Art. 173. Logo que tiver cessado o motivo por
que se fizerão as sessões secretas, tenha-se ou não 
preenchido o fim para que se destinarão, o secre
tario da assembléa a quem competir fará o relatorio 
circumstanciado do que se passou nas ditas sessões; 
e este relatorio será lido em sessão publica, e inserto 
na acta. >> 

O SR. FRA ÇA : - Eu creio que ha uma lacuna 
no contexto do artigo que se acha em discussão ; e 
vem a ser do modo com que se ha de resolver a pu
blicidade dos negocios tratados em sessão secreta, 
logo que tiverem cessado os motivos que a occasio-
narão. -

Isso depende de um juízo que a asse1mbléa deve fa
zer, e esse juizo não póde ser ~ronunciado ~enão por 
uma resolução tomada depms de discutida sobre 
urna indicação; a qual, se fõr tratada em sessão pu
blica, deve necessariamente dar a conhecer ao pu
blico o assumpto que ·se tratou em segredo; e isto 
ainda antes que se decrete a publicidade do mesmo 
assumpto. Entendo pois que se deve acautellar este 
inconveniente pratico no regimento, estabelecen
do-se ahi as condicões precisas, verificadas as quaes 
se haja de patenteár o negocio, q~e em segr~_do por 
então se tratou; porque, preencludas que seiao co
nhecidamente as ditas condições, as aponta qualquer 
dos Srs. deputados em uma indicação propria, em 
que haja de promover a publicação da materia. 
Salva a redacção, a ininha emenda ao artigo é a se
g"uinte : 

« Nas sessões secretas se marcará a época, ou as 
c_ondições, vei:_ificada~ as quaes se haja de fazer pu
blica a resoluçao secreta da assembléa.-0 deputado 
França. » - Foi regeitada : 

O SR. ANDRADA MACHADO mandou tambem a 
seguinte: 

« Ao art. 173: depois da pálávra secrétas accres..
cente-se o que se decidirá em segredo. - Andrada 
A/achado. »- Foi apoiada. , 

Julgou-se discutido o artigo, e posto á votação 
com a emenda do Sr. Andrada Machado, foi ap
provado. 
. O SR. MARIANNO n'ALBUQUERQUE retirou-se por 
mcommodado. 

« Art. 174. Terminada a sessão, os secretarios na 
presença do presidente combinaráõ as minutas que 
tiverem feito, e concordadas ambas o presidente as 
rubricará. » 

O SR. FERNANDES PINHEIRO: -Eu pedi a pala
vra para chamar a altenção da assembléa sobre a 
doutrina deste artigo, que ainda se não poz em exe~ 
cução pelas di1liculdades que se tem encontrado na 
pratica; parece-me que talvez fosse conveniente 
voltar á commissão para o reformar de maneira que 
possa observar-se. 

O SR. ANDRADA MACHADO : - Confesso que a 
pratica não é essa; mas a meu ver tem sido u.ma
pratica fóra da ordem ; o que determina o regimento 
é mais coherente .... . .. .. •.... . ... . ...... . .... 
Serve a comparação das minutas para evitar os en
ganos, e o Sr. presidente só rubrica depois de com
paradas; confesso que é maior o trabalho, mas o que 
se pratica é menos seguro. 

O SR. PRESIDENTE declarou adiada a discussão 
por dar a hora da leitura das indicações e pare
ceres. 

O SR. ANDRADA MACHADO, por parte da commis
são de poderes, allegando urgencia, leu os dous 
seguintes pareceres : 

PRIMEIRO 

« A commissão de poderes confrontando os diplo
mas dos dep utados da provincia de Minas Geraes 
com a acLa geral da apuracão dos votos, reconhece 
que o Sr. Lucas Antonio rifonteiro de Barros, é um 
dos vinte deputados da sobredita provincia de 
Minas Geraes ; tendo reunido 339 votos, e que está 
nas circumstancias de vir tomar assento, não ob
stante deixar de apresentar o seu respectivo diploma~ 
e porque com a entrada do dito Sr. deputado fica 
completa a representação da provincia de Minas 
Geraes, que so achava mterinamente supprida pelo 
Sr. deputado supplente José Çustodio Dias, parece á 
commissão, que ficará esnecessaria~a residencia do 
dito Sr. deputado supplente, logo que compareça o 
Sr. deputado Lucas Antonio Monteiro de Barros 
nesta assembléa que não poderá deixar de sentir a 
falta da cooperação do Sr. deputado supplente José 
Custodio Dias, tendo em lembranca seus esforcos 
desde a installação desta assembléa· até a~ presente. 

<<- Paço da assembléa, 29 de Outubro de 1823. -
Jlfanoel J acintho Nogueira da Gama. - Antonio 
Gados Ribe·iro de Andrada Machado e Silva . » -
Foi approvado. 

SEGUNDO 

« A commissão de poderes em consequencia da 
indicação, que fez o Sr. deputado Caldas, para que 
se houvesse de chamar o deputado supplente, a 
quem competisse pela maioria de votos, para vir 
tomar assento nesta assembléa, visto que não tem 
comparecido o Sr. Miguel Joaquim de Cerqueira, 
deputado pela provincia das Alagôas, passou a· 
examinar a acta geral da apuração dos votos feita 
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na camarada capital das Alagôas: mas não achando vai.ramos da carreira que deve trilhar um deputado 
nella declarados os nomes de todos os que obtiverão homem de bem. 
votos nos ditrerentes colltigios eleitoraes, vindo só- Passo a faLlar da mataria e reduzil-a-hei a tres 
mente especificados os nomes dos cinco deputados, t d. q~e devia dar a provincia, não póde. saber quem pon os para iscorrer com mais precisão e certeza : 
seJa o supplente, a quem se deva avisar para vir . l_.º Que esta co~c~ssão não é ~ontraria aos prin
tomar assento nesta assembléa, sem que venha da cipios geraes do direito monarcb1co-constitucional. 
camarada capital das Alagôas a declaração de todos 2.º Que é. conforme com a legislação existente. 
os que obtiverão votos nos ditrerentes collegios ~·º Que am~a quando contivesse alguma irregu
eleitoraes: para o que é a commissão de parecer, landade era rnconvenientp e indecoroso á nação 
que se expeça a competente ordem á camara da ca- pretender revogai-a. ..J 

pital das Alagôas: Todo o governo que se chama constitucional ou 
cc Paço da assembléa, 25 de Outubro de 1823. - representativo é um composto que se resente mais 

Manoel Jacintho Nogueira da Gama. - Antonio ou mano~ dos tr~s gove~nos simpleces que se chamão 
Carlos Ribeiro de Andrada ~[achado e Silva.» _ monarch1co, anstocrat1co e democratico. 
Foi approvado. O governo monarchico-constitucional é igual-

Seguio-se a indicação do Sr. Montesuma sobre a mente composto do que ha de melhor na monar
verificação do titulo de marq1,!ez do Maranhão dado chia e democracia; e os philosophos políticos que 
a lord Cochrane; adiada com a emenda do Sr. An- exaltão tanto a s~bedoria e vantagens deLle, dã~ por 
drada Mãêhado na sessão de 29 do corrente. causal o ter-se ªJuntado o que ha de bom e util nos 

O SR . CARVALHO E l\'IELLO : - Sr. presidente : na gov.ernos simpleces, atrastando o que ha de máu ou 
l • sessão, em que se tratou desta indicação, susteu- pengoso á liberdade civil e política do cidadão. 
t ei com argumentos a meu ver invencíveis que não 'o regular as attribuições Ae ~ada un:i dos pode
cumpria fallar mais nesta ma.teria nem mandar di- res .0 formalisar o justo equ1libno consiste a sabc
zer sobre ella cousa alguma ao 'governo; mas os dona ~ vantagen~ d~sta instituição. J\Ias qu~lquer 
meus raciocínios forão taxados de más conclusões. que seJa este arranJamento a parte essencial de 
Eu não costumo dizer sarcasmos, nem jámais toco cad~ uma das. fór~as entra sempre no systema; e 
levemente a pessoa e algum deputado. Quando não fmto es~en~ial e no governo mo_?archico o lustre, 
houvesse um regimento, que no-lo veda havião sem- orça e digmdade do chefe d8: naçao. . . 
pre as regras da justiça e g_a decencia. Para esta se sustentar e mmto convemen~e e JUSto 

Costumado a ifisêutír matarias de alta pondera- que q_Jnon~~ te~ha o poder .de conferu graças 
ção na presença de pessoas de snmmo respeito nas ~mercês aos cidada?s b~n~me.r1tos. Sem esta. fa
conferencias publicas que houverão perante ellas Cl;Ü ~ e ou prerogativa d1m1_nma-se ~O: demasia a 
aprendi ,9.!!.li..mites da justa .JL..devida modera.cão'. d~gmdade do soberan?. Assim o exphcao os publi
nn o dado dela tantas provas no meu comporta- ~que me~hor fall~o desta n:ia~eria e entre elles 
mento P.ublico e particlll:ar, que jámais me poderia ~o erno hitQt: ass1m o pratica~ as nações illus
persuadir de que as mmhas expressões, geradas tres ~lfe t~m o governo represenLat1vo. 

, ~empre no .seio da justiça e do patrio~ismo, f?ssem Alem d1~to ?ua l\fogestade_ foi accla.mado impe-
1scadas de veneno, nem podassem fenr as opmiões radar const!Luc10nal pela naçao e depois se convo
dos meus illustres collegas . . co.u esta asse~blé.a _constitui?te para regular os li-

Se algumas vezes a força das mmhas expressões e m1tes d~s attnbmço.es dos diversos poderes. 
o enthusiasmo e energia com que me explico, ex- Ella nao c~egou arnda ao ponto de que tratamos, 
cede algum tanto a moderação do meu caracter, é por consegumte _nada fez ainda que diminuisse as 
por certo por estar apoderado da exactidão e ver- faculdades essen~1aes do monarcha constitucional 
dade da minha opinião. e a graça c01;1cedida foi por elTeito de tal faculdad~ 

Tenho além destes outro motivo para regular a sem haver lei que. lh'a diminuisse ou coarctasse. 
minha co_nducta neste augusto recinto. AHção que E' portanto evidente qu.o ~a Magestade e 0 go
desde mwtos annos tenho de todos os papeis que re- .,l:.erg_o_ obrou á e~te re~eito em conseq:uencia dos 
ferem a marcha das camaras das nações, que nos aderes J?OnarChicos 4._e que está revestido por le
de~em servir de mestras b. este respeito, é a minha .1 1mo ti ~ o: oi de conformidade com o enthu
g111a ; e nelles mesmo apezar da harmonia e inode- sias~o nacional e dos representantes do povo e foi 
ração dos seus membros, tem havido necessidade d~ tao boa fé. que se persuadio que honrando '0 va
de s~rem chamados á ordem, rao ?enemer.1to que ~eaquistára o Maranhão, pro-· 

.Arnda mo.d~rnamente .!Jouve em Ingla~ra el!_tre movia a gloria e fldel~dade da nação . 
. 1llustre mm!stro Cannmg e Mr. RoJ!!l uma porfia Se~el~ante gr~ça nao era portanto contraria á de
mdécorosai que chegou a ponto de obriga o presi- termmaçao de lei alguma, porque não a havia e a 
gente a cbamar o sargel!_to de armas, o que se ãc- qll:e _se pretende estab~lecer no projecto de co~sti
commodou -protestando ambos esquecerem-se e twçao nem está sancc10nada, nem saberemos se 0 
tú~o <Ili:ª havia passa~o.-Jámaís. eu quizera que por será;. e .Póde bem ser que razões luminosas e in
prmc1p10 algum publico ou particular se entendesse venc1veis argumentos exceptuem os títulos e outras 

} que eu atacava de proposito uma indicacão de qual- mercês deste genoro das fórmas de uma lei que 
quer illustre deputado. • terá summas difticuldades em regular por mi~do os 

. Supp.on~o-o como eu ani~a?~ do zelo de bem ser- . se~viços em q1:10 _caiba recompensa de tal natureza; 
vu a patna, nem estes prmc1p1os podem desviar a alem de que mm10s escrupulos tolheráõ a liberdade 
a!gu~ID: p~ra chegar ao e~tremo de proferir....ex:Pr.ê- e faculdade de dar os pr~mios por serviços rele-
5.Qê_ IIlJ~as que passao a atacar a outro deputa- v~tes, que deve ser considerada regalia ou prero
do .. IJellaix?· ~este protesto tenci?n~i . se'?pre não gativa do chefe da nação. 
sahir dos 11mites marcados, e seria m1unoso. a nós Accresce, como já disse da primeira vez, que não 
mesmos que e~ta parte do povo, q:ue vem oum-nos estava revogada a lei que permitte aos soberanos 0 
faLlar de seus mteresses, presenciasse que nos des- conceder estas mercês. 
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Digo finalm ente, que seria sobre maneira ·nde- _E como se poderia duvidar, com sombra de · ra:.. 
coroso á nós e á_ nação revogar esta graca ainda zao, tendo todos os brazileiros sentido os benefi
quando õpuoessemos fazer:Õafiâmos provâs de ·n- cios_, e até já experimentado os O.Rtimos ulteriores 
justiça, de falta de generosidade e até <!!l que es- e_[~ttos da re~tauração da Bahia e J\ arãiiliao e com 
ãcatavamos o chefe da nacão, e teócfiamos á desfa- a dis mcção dos sérvicós do Lol:il, de se r a 'sua vi-
er ~--ªE!!1onía-dos dous poderes, quando pefo con- c.toria incr]lenta ? . - - -

\

trario, o executi o- nos dá -provas muitas vezes do Póde-se dizer com o consul de Roma - vimos j 
quanto a deseja conservar, mandando consultar esta sem sangue a cidade.- Esta auausta assembléa 
asrnmbléa em diversas occasiões e sobre pontos em tem determinado, que, por ora, SLguardem as leis f 
que. ~ós mesmos lemos declarado pertencer-lhe a ia_il_nt~cedent.eJDona~chia. Por estas o que exerêia 
decisao . a autoridade de chefe da nacão, tinha direito de dar 

Sr. presidente, sejamos justos e generosos com títulos de nobreza; e na ordenacão do reino liv. 2º I 
os que bem servem á patria; mostremos que somos tit. 42. :E' expressamente enumerada a carta de 
civilisados quando damoJi bom asalbado aõS es- mercê de qualquer titulo, que se dr,ve expedir e pas
rangeiros e quando premiamos com mão larga os sar pela chancellaria para se verificar a graca. 

que vêm servir a nossa causa . Portanto o nosso Imperador linh.a toda ·a razao 
O intrepido e valeroso almirante fez-nos serviços de se considefãrêom direito de dar o tituló demar

assi"'nalad..Qs. na Bafila .Jl ~an_lliio: recalmão. na qu~ ª? L~rd Coch~~ne , es tando n~ posse do poder 
sua pessoa, ill~stre por nascime~to p altos feitos, executirn e tendo ja dado outros. titulos, ainda que 
as graças de gra-cruz e marquez; mcitado por estes de menor graduacão e com a mais prudente sobrie
estimulos de recompensa e de gloria continuará a ·dade, sem que nô corpo legislativo ou no publico 
servir a nossa causa: lavemos ao menos esta nodoa houvesse a menor duvida, ou estranheza. ' 
de querer re ogar ~~~rcês com um esquecimento Sr. presidente, seja-me permittido aqui recorqar 
perpetuo desta mesgumh~ lembrança; e esperando cas~ a~~9gos. El-Rei D. José I deu _o itulg_ de 
que os seus serviços contmuem, gozaremo~ do f~l!z Alteza ao conde _ de lf!pe, pelo merito e serviço 
resultado coi:i o prazer que dá aos .bem rn~enc10- des e egregio general, não obstante que pela sua 
nados o desejo ardente de bem servir á patna. candura declarasse que não podia defender a Por-

o Sn . SILVA LISBOA :- Sr. presiden te, a pro - tugal na invasão das forç~s combinad.as dê França 
posta do r. Mont'êsuma para se não verificar a e Hespanha, mas só orgamsar o exercito portuguez 
mercê de S. 1\1. I., do titulo de marquez do Mara- e faze'. g_uerra de postos, e~nquanto a negociação e 
nhão, que fez ao Lord Cochrane, ainda que reco- a mediaçao de !nglaterra ~ao trouxesse a paz. 
nhecesse o ·nsigne merito e servico dest_?_nos~o pri- E~. Joa_o ,VI. deu titulos ao .marechal Beres
meiro almirante do fmperio do Brazil, com o funda- ord e ao generahssim2 Lor? We1lin9to_n, até cõn
mento de que esta augusta assembléa ainda não fez de~orando a este com o maior bra:tao da monar
lei, que autorisc dar títulos de nobreza e que o mes- chia portugueza, nomeando-o ~qu~. da Victoria.- 1 
mo deputado entende ser contra o espirita do ado- .As Côrtes de Hesl?anha, na ausenc1a e prisão do 
ptado systema constiLucional, que tem por base a rei em França , de!ªº a es~e ~eróe. uma das J!!aiS 
igiialdade dos cidadãos é, no meu fraco juízo, es- b@as terras do pa1z. O P!!Ilc1pe re~ente, orél:_Fei 
tranha e inadmissível. - de ínglaterra, quando ve10 a noticia da declSlva 

oncordo no que elle diz sobre a magnanimidade batalha i;ia Victoria, escre_veu. de seu punho ao ven
do Lord Cochrane no conceito de tal proposTa; por- cedor, dizendo-lhe. que nao lmha com que remu
que tendo nascido no paiz classico da liberal consti- ne~ar os seus serviços e que ~ó em si~al da real 1 

tuição, não póde estranhar, que só se reconheça o estima e confiança, lhe _remettia o bastao de feld
reino da lei pospondo-se todas as consideracões marechal do Remo-Umdo. E quando o Lord (a , 
de pessoas. ' • qtrem já tmliã da?o- o titulo de marquez, acc~es-

Sem duvida alli o partido da opposição muitas centan~?-lh~ depois? de duqu_e) ve10 a Londres, não 
vezes faz objecções, as menos fundadas, só para se h?uve jamais no pa1z recepçao e acclamação tão 
provocar discussão. trmmphal do povo; e aquelle soberano até lhe fez a 

Estã recente a memoria do e Mr. Burdet, com 1!._onra, sem exem_plo, de o levar na sua carruagem 
seus socios no parlament.o, acremente disse contra ,.2.Q_Jemplo .ª c!itr _g_racas ~ Dê_us. 
o voto d agradecimento e do titulo dado~ mare- S'. · presidente, recorramos. aos annaes da sagrada 
c a eresford e ao Lord _e lingtou, depois das escnptura. Lemos na chro.mca de Assuéro, que, 
batalhas de Albuerã e Sa amanca, etc. ;-afhando quando este . monarch~ quiz . remunerar a um dos 
que- esses mestres de guerra tinhão com grandes gr~nd~s seryi?ores do imper10,, perguntára ao seu 
meios feito pequenas proezas. Taes opposições são pr~me1ro m1mstro : que . s~ {ara ao l~om.cin a quem o 
sem consequencia em uma nação, que sabe fazer rei .quer honrar ? O. muustro lhe mdic~u a honra 
justir,a aos grandes homens, e que só se regula pela ma10r que lhe poderia fazer, para dar ao povo tes-
opinião publica. . temun~o do _q uanto o _prezav.a . . 

Animo-me a affirmar, que no Brazil tambem se Podia entao o nosso Imp~iador, tendo ante si o 

1 fará plena justiça ao nosso Imperador e ao Lord Co- exemplo do _voto de a.g_rad.ecimento , que esta augusta 
1 chrane, pelo titulo que com tanta singularidade se assembléa tao enthusiashca~ente. ostenta ao Lord 

controverte . O amor da patria vencerá. Cochrane, per!Ilai:i ecer e~lacionano e estupefacto 
Como se póde desco nhecer o direito com que foi o~servador do J~bilo pubh?_º e dos lanc~s dos cora-

dado e 0 merito sobre que recahio 'l çoes, que de rojo concorriao a applaudir ao heróe, 
Na verdade, a mercê tem a dignidade de ter sa- sem tambe.m lhe. dar ~lguma demonstração digna 

hidc, por assim ~izer, a~ris9lada da casa da mo~da da generosidade impenal? 

1 
da honra imperial e foi, a uma voz, applaudida J?e certo, esta augusta assembléa não é, nem já- J 
pelo povo desta côrte, selJ!.que el!!.J!Q.1 só do~.Pe- mais quererá ser, o executor do de~re_to dP.]ai d.o 
riodic s ue m~ d.istinguem em licenci_osiâade noss? Imperador1 ~ue, constituindo-o r~g~nte-dp 
se fizesse a menor duvida. Brazil, lhe prohib:u ar commenãase títulos; _e 
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-desde que os brazileiros, o:u~r ii:ido a voz do seu prin- só conservou o corpo de nobres de antiga e mo
cipe na carta que este dmgiu á El-Rei - ;'foda, derna institllição, mantendo o direito de crear pa
nada de Portitgcil,- restaurarão a sua liberdade res e dar os titulos da eslatelecida nobiliarchia da 
contra um governo que os opprimia e deshonrava, e Europa; mas tambem ratificou a instituição da Le
lhe derão tão cordial e geralmente os titulas de de- gião de honra., não obstante ser <la creação .do usur
f ensor perpetuo e de únperador do Brazi!, não. po- pador do throno, reconhecendo o seu optuno des
deráõ deixar de reconhecer que elle assim foi re- tino e bom effeito, para rem unerar o heroismo, até 
vestido da plenitude do poder necessario a empre- em um tambor. 
aar todos os meios de fazer etrectiva a defoza na- Em Inglaterra, além da nobreza hereditaria, o go
gional e a mages tade imperial, representativa da verno e o povo sabem dar a competente valia ã 
vontade e forca de todos os habitantes do paiz. nobreza militai·, maritima, litleraria, e de qualquer 

Entre estes· meios sem duvida, entrão as honras outro genero preeminente, até ondo no templo ele 
titulares, para remuneração . dos insignes coope- ·westminster, á par dos retratos e jazigos. dos seus 
radares da funda ção do 1mpeno, reis, os dos seus grand.es homens, ql!~ têm 1llustrado 

Dando pois o titulo de marquez ao Lord Cochr~- ãilacão; e a humanidade, taes como os Newlons, Ho
ne, nada mais fez do que o conformar-se ás leis wards e ainda os eminentes nas bellas artes, como 
-que eSfao em- vigor e manter a dignidade da mo- '@rrick, i®Jo gos inglezes no theatro. Reservo-me 1 
narchia constitucional, de que, ao menos os t~n- para opportuno tempo expor os meus sentimentos J 
siva e provisoriamente, se acha de posse por vir- sp re a nobreza heredital'ia: Por ora só digo, que 
tua! consenso e applauso da nação. . sou de parecer do grande co nsul de Roma que 

O Sr. l\fontesuma insistiu que ao menos devrn o salvou o Imperio das ciladas de anarchistas - todos 
Imperador consultar á assembléa, porque só á esta os bons, por innatos estimulas, favorecemos a no
competia dar a graça. Mas por ventura o poder le- breza - onn es bani naturalil er fa·venms nobilitati . , 
gislativo se deve assemelhar ao Sorvedou~·o Sei·- A nobreza, como a riqueza, e sciencia, póde ter 
bonio. em que se abysmem todas as autondades ? abusos mas tem valor intrínseco . A nobreza de
Não. Este congresso tem constantemente por sua riva d~ factos es plendidos, e uteis á sociedade. 
-sabedoria remettido ainda os negocios de. com~e- Sempre em todo o paiz se estimará por nobre o 
tencia problemaLica, para o poder execu11vo e Jll- heróe, que, por exemplo, assaltou iÍ um baluarte, 
diciario. _ . e nelle arvorou bandeira triumphante á patria. Ha 

Digv mais: que, ainda _no caso de nao ser o tlt';llo heroismos que parecem prodigios , â que todo o co
do es t.ylo legitimo, con~tnha, pela e!J:rao rdm~1e- ração irresistivelmente presta admirações, e dá 
g_ade !l grand~za do serv1.co doj._9,rd, da1:-se-lhe, em gloria. Além disto as acções heroicas são grandes 
nossa exalLaçao de ~entun entos, um t.1tulo novo, exemplares ás familias. Voto portanto contra a pro
por exemplo o de lib~· do ra~il: mas i~to posta do Sr. !\fonte uma, salva a sua honra, por 
~eria muito. Sustenro, porém, a feliz lumbrança co nfiar no seu pa triotismo, que só se oppoz, pelo 
do •ttustre preopmante ~ Sr. Carval.ho e ~iello, qL~ e desejo de ser o nosso systema constitucional, tão 
em toda a hypothese (~is.se) se devia v~r11lcar o _t1- perfeito, quanto possa ser. 
tulo dad~; para que no JlllZO da:> potencias e naço~s O Sn. ANDRADA MACll ADO : - ( ão se entendeu 
-cultas .nao entr~ a menor duvula, de que a naçao 0 tachigrapho Si lva ). 
brazJ!eira (que e composta de povo generoso e de ) . . _ 
caracter), não tem pleníssima confiança no seu es- l or dar a hora declarou-se adiada a d1scnssao . 

. -colhido Imperador; tendo mui judiciosamente ob- O Sn. PnESIDE 'TE assignou para a ordem do tlia: 
servado, que perdem de co nceito nos gabinetes os 1°, o projecto de lei so bre a creação de Universidades 
principes que não ratillcão os actos de se us pleni- que fi câra adiado em 3• discussão na sessão de 27 
polenciarios, ainda não expressamente autor1sados de corrente; 2•, o projecto sobre isencão de direitos 
nas instruccões . nos productos das fabricas de ferro: e outras ; 3°, 

Quanto mais é poderosa esta razão a respeito dos regimento da assembléa. 
actos magníficos dos conductores das nações, e Levantou-se a sessão ás 2 horas e um quarto da 
muito mais nas delicadas circumstancias em que se tarde.- Miguel Calrnon dii Pin e Almeida, se
acha este nascente imperio, que precisa de es tabele- cretario. 
-cer firme credito politico para o seu reconhecimento 
diplomatico? 

Ouvio-se mais dizei', que, sendo a igualdade ante 
a lei a base do nosso liberal systema, era incompa
tivel com a doação de titulas de nobreza. Porém, 
estou con-.•.mcido, que este senado bem reconhece, 
que essa igualdade não terá jámais o efTeito de igua
lar cousas desiguaes. 

Ha enorme difYerença e desigualdade de meritos 
pessoaes e de vafores políticos nas acções civis, que 
por isso reclamão correspondentes e mui despro
porcionadas remunerações na justiça distribuitiva. 

Ainda nas ·monarchias constitucionaes está con
sagrado pelos publicistas mais acreditados o apho
rismo político, que o cabeça da nação é a fonte da 
honra; e que, em consequencia, lhe compete dar ti
tulos de nobreza. 

Assim se pratica (e ninguem o dnvida) em lngla· 
terra, Hollanda, França. Até depois da actual nova 
-0rdem de cousas neste paiz, El-Rei Luiz XVIII, não 

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLÉA 
Illm. e Exm. Sr.- A nssembléa geral consti

tuinte e legislativa do lmperio do Brazil, tendo pro
cedido hoje á nomeação de presidente, vice-pre
sidente, e secretarias para o mez que decorre desde 
3 de Novembro, até 3 de Dezembro manda commu
nicar ao governo que tem eleito para presidente, João 
Severianno Maciel da Costa, para vice-presidente 
Luiz de Carvalho e ~1ello, ~para isecretarios efTe
ctivos Miguel Calmon du Pin e Almeida, José An
tonio da Silva l'tfaia, Caetano ]\faria Lopes Gama 
Manoel Antonio Galvão, e para supplentes José d~ 
Costa Carvalho, e José Feliciano Fernandes Pinheiro. 
O que V. Ex. levará ao conhecimento de Sua Ma
gestade Imperial. 

Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em 
31 de Outubro de 1823.- João Severianno Maciel 
da Cosia. 
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PRESIDENCIA DO SR. MACIEL DA COSTA 

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da 
manhã, fez-se a chamada, e acharão-se presentes 72, 
faltando com causa os Srs. Pereira da Cunha, 
Martins Bastos, Bispo Capellão Mór, Pinheiro de 
Oliveira, Ribeiro de Rezende, Andrada e Silva, e 
l\farianno de Albuquerque ; e sem ella os Srs. Fer
reira Franca, l\foniz Tavares, Ferreira Barreto, 
Costa Aguiai·, e Pacheco e Silva. 

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

O SR. SECRETARIO CALaION leu os seguintes officios 
do ministro de es tado dos negocios do Imperio : 

187 
« Como porém se offereça o embaraço de estar pre

sentemente o mesmo marechal Brant exercendo as 
~uncQõ~s de deputado .d~ assembléa geral, as qu~~s 
imphcao com o exerc1c10 de outras quaesquer, se.;. 
gundo o decreto novíssimo da mesma augusta as
sembléa, ~ reconhecendo aliás Sua Magestade Ini
penal o quanto urge na actual conjunctura a prom
pta ._nome~ção de um i;iegociador, e o quanto sof
frenao os mteresses nac1onaes se ficasse inutilizado, 
em virtude da lei, aquelle que a jlxperiencia já tem 
c.onceit~ad9 com~ halli~]>ar~as f'l~_ções dip}õma:., 
t1cas : ordena-me outros1m o mesmo augusto senhor 
quê transmita a V. Ex. o conhecimento d'estas cir
cumstancias, para que a assembléa geral consti
tuinte e legislativa, sendo dellas inteirada oppor
tunamenle, e tendo em vista, como costuma, o 
maior bem do Imperio, haja de toma-las em par
ticular consideração, dignando-se · telligenciar-me 
das suas res2ecti v s ,d liberacões para regu amenfo 
do governo, que nada tanto ãeseja como acertar na 
gestão da administração publica. 

«Deus guarde a V. Ex. Paço, 3 de Novembro de 
1823.- José Joaquim Carneiro de Campos.
Sr. Miguel Calmon du Pin e Almeida».- Foi re
mettido á commissão de constituição. 

« Illm . eExm. Sr.-Tendo levado á augusta pre
senca de Sua Magestade o Imperador o officio do 
antécessor de V. Ex ., da data de 31 de Outubro, em 
que participa ter a assembléa geral constituinte e 
legislativa deste Imperio procedido á nomeação de 
presidente, vice-presidente e ·secretarios, que hão 
de servir durante o mez, que decorre desde hoje até 
3 de Dezembro proximo futuro: o mesmo augusto 
senhor me ordena participe a V. Ex . , para o fazer 
presente na mesma augusta assembléa, que fica sei- . O Sn. CARNEIRO DE CAMPOS : - Requeiro a pos
ente das pessoas eleitas para os referidos cargos. s1v~l brevida~e na decisão da mataria, que é da 

«Deus guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro, ma10r urgencia. 
em 3 de Novembro de 1823.- José Joaquim Car- Declarou-se urgente, e sahirão immediatamente 
neiro de Campos.- Sr. Miguel Calmon . du Pin os membros da sobredila commissão para darem o 
e Almeida ».-Ficou a assembléa inteirada. seu parecer. 

« lllm . e Exm. Sr.- De ordem de Sua Mages tade Entrou a este tempo na sala o Sr. Ferreira 
o Imperador remctlo a V. Ex. para ser presente na França, e tomou assento. · 
assembléa geral, constituinte e legislativa do Iro- Leu mais o mesmo Sr. secretario o officio seguinte 
perio do Brazi l, o officio incluso de 20 de Setembro do Sr. deputado Francisco Muniz Tavares. 
do corrente anno, cm que o governo provisorio da E S L d d · d" d . 
província do Rio Grand do Sul, em cumprimento « <xm .. r.- en ° 0 . n.. o peno ~?º e~om;-
das ordens qu e lhe forão expedidas pela secretaria nado S!!!:.!:nella. da Li~ei dade na gua1::Ja..E~ Pei
de estado dos negocios do Imperio, por portaria de ,nambu,co , que rncluso iemetto. ª V. Ex., acane1 de 
11 de Julho dito, informa sobre o estado actual dos iles.enganar-me, que 0 ~eu m1se:avel au~or só tem 

t b J e" entos Jitterarios da rrí0sma- província. por fim_ plantar ª a~hia em m1_n~a mwto amada 
e a 11u . . · . ro ncia,SuGTêVãr os seus habitantes, e fazel-os 

« Deus gnarde a y. Ex. Palac10 do ~'l.10 de ~ aneiro, seJl1!!'ª~ da união brazili~a, qi:e de boa vontade pro
cm. 3 de ovomb10 de 18~3.- Jose Joaquim ((ar- cfa'marao, e firmemente JUrarao manter; mas como 
neirn. de Campos .-Sr .. l\'I1guel C.al~on d.u Prn e não me compete dar providencias a este respeito e 
Almeida».- Foi remett1do á comm1ssao de rnstruc- só sim lamentar no fundo da minha alma uma seme
ção publica. lhante desgraça, limito-me a participar a V. Ex., 

« IJlm. e Exm. Sr.- Fazendo-se muito necessario para fazer .presente á sober~nll: assembléa, que 
ao reconhecimento, progresso , e estabilida e aio- tendo eu lido no i:nesmo perr.od1co, ~e ~e tratava. 
dependencia politica do Imperio do Brazil, que se de conv~r os eleitores _da j.1ta..._wovmc1a ara_se 
envie uanto antes a Londres um habil negociador ~assarem os meu_s_ aderes na qual.idade _ e_f!~p!ltª..do 
munido dos precisos plenos poderes. para tratar de Julgo por este. act_o atacad~. a ~mha h.onra, e que 
negocios importantes a es te Imper10 : ordena-me Pº! consequenc1a nao ~ev? Jamais por titulo algum 
Sua l\fagestade o Imperador participe a V. Ex. para r~presentar uma ~rovmcia, onde um dos seus ha- · 
ser presente na asse~bléa geral constituinte e Je- b1tantes teve uma tao. rev.oltante lembrança, 
gislativa, que. c~mpnn.do n~mear. p~ssoa qµe !l- um .«Embora, fazendo JU~tiç.a ao caracter co~stante, e . 
decidido atnot1smo, rntelhgencia, e .dextendade bnoso dos meus const1turntes, eu possa hsongear
p~una os indis~ensaveis conhecimentos da me 1 de que i;ião se realizará o ~retendido.attentado, 
sit uacão e bem entendidos rnteresses de ambas, as e amda realizando-se, eu este1a persuadido, de que 
naçõês_, se. tem Je rnbra~o para es ta ~issão i!Q_ ma_.. actos. de la! n~tureza sempre sã? i~ri_tos, e nullos, 
r ecna1 F elisberto Cald~irn_lltant nao só por nélle por isso que nao cabem nas attnbmçoes da pessoa, 
c nco rerem os requis iLos indicados, mas até pelo que os pratica ; todavia a conside!'ação sómente, de 
motivo de merecer a sua particular confiança,, e. "á que já não poderão ser uteis 05 meus esforços a bem 
ter estado en Londres encarregado do_p_negoc1os da causa do Brazil, pela desconfianca que os mal in
dcs e Imperio, a aprasimento commum das dúas tencionados de proposito procurão insinuar a me11 
cõrtes . - respeito, obriga-me a requerer com a maior in-. ~---_ 

(') Nesta sessão quasi nada escreverão os tachigraphos até ao meio dia. 
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'Stancia a esta augusta assembléa a minha d~missão , phisma, a que os logicos chamão non caiisa pi·o 
e e spero que m'a concederá attento o motivo alle- causa. Porqt1e, havendo nesta côrte outras aca
gado, que merece todo 0 pes.o. . . demias, seria necessario que o sabio orador mos-

« Deus guarde a V. Ex. R10 de Janeuo, 2 de N?- trasse que nenhuma dellas tem vingado. Existe a 
vembro de 1823.- Exm. Sr. Miguel Calmon duPm academia dos guardas=-marinl1as (a que lambem 
e Almeida.-Fmncisco Jlluniz Tavares». outr'ora tive ai'ioíira de pertencer), e não se disse 

tt que era inutil, ou supposta, porque clamaria contra 
· Depois de discutir-se se deveria 0~ ~ão reme er- esta asserção o grande numero de dignos olliciaes 
se o requerimento a alguma commissao, resolveu- da marinha de guerra que alli adquirirão· os conhe
se que fosse á commissão de constituição. cimentos proprios da sua honrosa profissão, que os 

Annunciou-se que estava â porta da sala 0 habilitârão a defender gloriosamente a indepen
Sr. Lucas Antonio Monteiro de Barro~, deput~do dencia e a integridade do lmperio do Drazil, e a 
pela província de Minas Geraes, e sendo mtroduzido multidão de pilotos que na marinha mercante fazem 
na fórma do estylo prestou juramento e tomou lugar florescer o commercio, alli adestrados ou qua-
na assembléa. lificados. 

O SR. VERGUEIRO mandou á mesa um requeri- Acha-se em actividade a academia medico-cirur-
mento de Serafim dos Anjos pedindo a responsa- ~ica, e não se nega que ella supplantou o cego 
bilidade dos magistrados que julgárão uma de- empirismo, substituindo-lhe principias luminosos 
nuncia por elle dada de João Pinto de Lacerda, da arte de curar, e fornecendo recursos para acudir 
escrivão do crime do bairro de S. José, em que com promptos soccorros aos gemidos da humani
julga terem-lhe feito injustiça.- Foi remettido á dade. Porque fatalidade cahio só o analhema sobre 
commissão de petições. a academia militar? Porque desgraça se repetiu 

Entrou a este tempo na sala o Sr. Ferreira Bar- neste recinto a injustiça , com que logo nos primei-
r eto . ros annos dos seus trabalhos se estranhava que 

Passou-se á ordem do dia, que era, na~ª parte,.ª não houvesse algum discípulo acabado o curso, 
3• discussão do projecto sobre fundaçao de Um- sem attentar que este se compõe de sete annos? 
versidades no Brazil, adiada na sessão de 27 de Um nobre deputado avan ço u que ella era mal 
Outubro. dirigida, sem duvida tendo em lembrança que eu 

d · - d sou um dos membros da junta de direcção. l\las 
O SR. ÁRAUJO LIMA, por parte ª commi sao e como se pódem offoscar as luzes e o prestimo de 

constituição, representou que faltav~o t~es mero- um .Nª1J_ion, de um Stock.ler, e ge outros sabias , 
bros, e que portanto sem se nomear mtennamente que ain<!JL.exislem nesta Côrte, e que me prece
ao menos um, não podia apresentar 0 parecer de derao nesta penosa tarefa? Será pela incapacidade 
que a assembléa, havia pouco,ª encarregára. dos lentes? Ainda que eu me prese de ter lambem 

O SR. PRESIDENTE nomeou o Sr. Barão de Santo pertencido a esta classe dislincta, penso que a mi-
Amaro, que foi reunir-se aos seus collegas. nha inaptidão não deslustra a gloria, que merecem 

O SR. FERREIRA DE ÁRAUJO: - Depois de uma os talentos e os conhecimentos de muitos que Corão, 
discussão tão longa e tão affincada, em que se tem e ainda hoje são mui dignos professores . 
espraiado a eloquencia dos mais peritos oradores, Restava examinar se este mal provirá dos alum
parecerá ociosidade que eu roube amda algum nos, ou mesmo da imperfeição do estabelecimento; 
tempo a esta illustre assembléa com as minhas e aqui me cumpre confessar que a vicissüude das 
toscas expressões: muito mais quando uma deci- circumstancias, políticas que occorreu desde a 
dida pluralidade ameaça esmagar a opinião, que eu creação daquella academia (tão cedo orphã do eu 
de bom grado abraçára. Porém havendo sido ata- illustre fundador) fez que em alguns ramos ella não 
cada por alguns uma corpora9ão, a que lenho a tenha ainda tocado aquelle ponto de utilidade, a 
honra de pertencer, eu faltana ao meu dever, se que era destinada. 
não respondesse ás acerbas declamações, com que Ainda alli se desejão um gabinete de physica 
ell~ fo~ ataca~a. Sim, Sr. ,Presidente1 quand? ~s ugi l~boratori? chimico mais completo, um obser~ 
mm solidas razoes de commod1dade, e atedep_oss1b1- vatQr10, e mu1Los outros recursos para o adianta
lidade, allegados para sustentar o estabelecimento mento dos estudos; porém se com escassos meios 
de uma universidade nesta cidade, se oppuserão j ella houver assim mesmo sido ulil á nacão como 
vagamente as distra.cç_ões da côrte, occorreu logo o 

1 

logo mostrarei, em vez de descredito, lhe provirá 
exemplo de amosas uníversidades nas côrtes da dahi maior abono. 
Europa,. nas quaes as sciencias co~servào o seu Quelll: refiectir na ép~ca da creação daquella 
throno mabalavel, sem embargo da immensa des- academia, na absoluta mrngoa de conhecimentos, 
proporçãQ. dos seus recreios com um unico theatro, e nas difficuldades que oppunha a guerra á plan
e esse pouco frequentado. ~ - tação das letras, sempre espavoridas ao estrondo 

iiãs iim deputado~ que muito respeito, appa- das armas ; g:uem examinar os diversos estudos que 
receu munido de armas a seu ver invencíveis, e es- se aggregaraol dos quaes alguns não são de abso
colhendo por alvo~ca@.!JlÍ.,!! . .E1ilitar, julgou provar luta nece7s1da~e para a pro~ssão ~que se destinão, 
que não tinhão prosperaao os estudos, e de- conhecer~ facilmente que Já ~nta~ se antolhava o 
duzio dahi a impossibilidade de medrar esta planta 1

1 
esta~elecimento de_ uma umvers~dade, que n~o 

exotica em semelhante terreno. Para corroborar a arreigou pelas razoes que apontei, e que ora nao 
sua asserção, leu, e mandou á mesa uma relação 1 me cumpre mostrar com mais evidencia. 

\ dos discípulos matriculados naquella academia de Não advertirão porém os antagonistas da minha 
' 1815 até 1823, e concluio que .taes .estudos er~o academia, que o seu titulo trazia comsigo um in

suppostos, e semelhantemente a umvers1dade no Rio teressanle dado, que não entrou nos seus calculas. 
'de Janeiro seria tambem supposta. Sem embargo Os seus alumnos são pela maior parte militares e 
do conceito que formo das luzes deste illustre col- até a carta de lei de 4 de Dezembro de 1810 man'da 
lega, direi que o seu discurso labóra em um so- assentar praça aos obrigados, que a não tiverem ; 
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e estes alumnos, até não tendo muitas vezes dis
pensa de serviço, cumprião simultaneamente suas 
obrigações regimentaes e academicas, do que algu
mas vezes provinha desempenharem estas com mais 
tibiesa do que o farião, se fossem livres. 

Aqui tinhamos já sobejas razões para attribuir a 
supposta esterilidade desta academia, a causas in
teiramente alheias do local, em que se acha, e por
tanto desvanecido todo o argumento que se preten
deu deduzir contra a minha opinião, que infeliz
mente tem poucos sectarios. Mas para que a assem
bléa fique convencida da _má fé, não digo eu do 
illustre deputado, c1ue suscitou esta iqéa, mas do 
mestre que lhe suggerio tão infeliz lembrança, exa
minemos a relação, que elle apresentou. 

Notão-se em 1815 sete discípulos no sexto anno, 
quando tendo começado a actividade em 1811, ape
nas os deveria haver no quinto ; e destes acabarão 
cinco o seu curso no anno seguinte : daqui resulta 
gloria e não desdouro á academia : no anno de 1817 
matricularão-se no setimo seis discípulos, ue não 
fiz erão exame, porque a desastrada revoluçao e 
Pernamlrnco os chamou ao serviço, assim como 
aos aos outros annos, seguindo-se dahi faltarem 
discípulos do sexto no anno immediato. 

Por isto se vê que militares applicados ás scien
cias forão obrigados a abrir mão destas, quando os 
rigorosos deveres da sua profissão os chamarão a 
trabalhos tão uteis como gloriosos, que desempe
nharão cabalmente empregando os conhecimentos 
que tinhão adquirido nesta praguejada academia. 

Cumpre-me fazer mais uma reflexão. No anno 
de 1815 (diz a tabella) matricularão-se 17 no pri
meiro anno; em 1816 vemos 11 no segundo, além 
daquolles que, destinando-se ao curso de infan
taria ou cavallaria, passão do primeiro ao quinto, 
circumstancia que não foi advertida porque, não 
convinha. 

Eu consulto os que têm conhecimento das difli
culdades que cercão estes aridos e espinhosos estu
dos, se esta proporção é em abono ou em deshonra 
da academia. 

Se eu quizi:isse declarar o que presenciei na aca
demia da marinha de Lisboa, de certo faria pender 
a balança para a primeira parte. 1\fas eu não qui
zera para aquella algum louvor á custa desta, cum
prindo-me respeitar tanto uma de quem fui discípulo, 
como outra em que fui lente e hoje sou director. 
Fallão mais alto os factos e os que eu vou produzir 
não se achão só em listas ou assentos, são patentes 
a todos. 

Sim, Sr. presidente, esta supposta academia tem 
produzido muitos lentes para as academias desta 
côrte e para as aulas de artilharia nesta e nas ou
tras províncias, onde se tem ditrundido os conheci
mentos aqui adquiridos: têm fornecido ao exercito 
muitos dignos officiaes das differentes armas: têm 
enriquecido as sciencias com escriptos recommen
daveis: e todavia lamenta-se a despeza, que ella 
tem custado á nação ! Produz-se a sua inutilidade 
para prova de que este terreno é avesso á cultura 
das letras l l E isto quando se poupão outras ... 
acabe Juvenal Dat veniam corvis, vexat censura 
columbas. 

Não importunarei mais esta augusta assembléa, 
nem mesmo teria cançado a sua paciencia, se não 
julgasse do meu dever pugna.r pelo decóro de uma 
corporação, de que tenho feito parte desde a sua 
creação. 

Quando se julgou suflicientemente discutido o 
projecto e suas emendas, passou-se á votação e co
meçando pelo art. 1° propoz o Sr. presidente: 
. l.• Se..E.~ê"iãQ._dJias unjversidades neste impe-

r10.-Venceu-se que sim. - ·- ~ 

- 2:0-se uma se estibeleceria em S. Paulo e outra 
em Olinda.-Decidiu-se que sim.-

Ficárão portanto prejudicadas toda~ as emendas 
feitas a este artigo com relação ao numero e as
sento das universidades, á excepção da do Sr. Cal
mon na parte que diz:-cc facultando-se a cada uma4 
das de mais provincias do imperio a fundacão de 
iguaes estabelecimentos dentro em si, logo que os 
seus respect~vos habitantes otrereção para isso os 
fundos; >> pois sendo posta a votos foi approvada. 

Seguiu-se o art. 2° e posto á votação foi appro
vado como estava no proJecto. 

Passou-se ao art. 3° e sendo proposto passou 
lambem tal qual estava redigido. . 

O SR. VERGUEmo advertio que havia um addila
mento seu a este artigo, que não estava prejudi
cado, offerecido na sessão de 6 de Setembro, nestes 
termos: cc E no emtanto serão fornecidas as despe
zas pela fazenda nacional. » 

O SR. PRESIDENTE o propoz á votação e foi ap
provado. 

Leu-se o art. 4° com as suas emendas; e depois 
de varias ponderações sobre o modo de fazer as 
propostas para clareza das decisões, assentou o 
Sr. presidente em o fazer do modo seguinte, e pro
poz: 

1. 0 Se haveria desde já um curso juridico só-
mente.-Venceu-se que)lão. -~ 

2. 0 Se haverião dous.-Decidiu-se que sim. 
3. 0 Se comecarião estes cursos nas cidades de 

S. Paulo e OliÔda -Resolveu-se que sim. 
4. 0 Se além dos cursos jurídicos em S. Paulo e 1 

Olinda, h!1verião naquelles mesmos lugares cursos 
philosoph1cos.-Venceu-se que não. 

Julgarão-se portanto prejudicadas as emendas 
respectivas; e o Sr . presidente propoz então á vo
tação o resto do ~rtigo, isto é, desde as palavras 
-para o quai- ate o fim.-Foi approvado, salva 
porém a redacção para se conformar com o vencido. 

Passou-se ao art. 5° e sua respectiva emenda e o 
Sr. presidente propoz: 

1. 0 Se a assembléa approvava a sua doutrina 
com a ?evida ampliação para abranger os dous es
tabelecunentos e haver em cada um delles um vice
reilor.-Venceu-se que sim. 

2. 0 Se devião ser escolhidos d' entre os mestres e 
nomeados por Sua Magestade Imperial.-Decidiu-se 
que sim. 

·Depois disto propoz o Sr. presidente: 
. 1. 0 A emenda do Sr. Araujo ~ima na parte que 

diz -« proponho que a comm1ssão esôibeleca os 
ordenados para os mestres e os fundos para as ·des
pezas. »-Não foi approvada. 

2. 0 A emenda do Sr. Camara otrerecida ao art. l• 
do projecto.-Julgou-se prejudicada em todas as 
suas partes. 

3.0 O additament? do meSIJ:!O Sr. deputado á 
emenda do Sr. Gom1de, offerec1do na sessão de 18 
de Outubro. E perguntando o Sr. presidente se 
este additamento faria parte do prejecto.--Ven
ceu-se que não. 
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Ponderárão comtudo alguns Srs. deputados que 
-a materia era digna de attenção, e que por isso tal
vez conviria remetter o additamento a uma com
missão para se reduzir a projecto se assim pare
cesse necessario; em consequencia destas reflexões, 
consultou o Sr. presidente a assembléa e decidiu-so 
que se remettesse ás commissões de instrucção pu
blica e de minas e bosques. 

Julgou-se então terminada a 3• discussão e as
sentou-se que fosse remettido o projecto com as 
emendas á commissão da redacção das leis . 

O SR. ÁR AUJO LIMA advertiu que na conformi
dade do regimento se devia propôr o projeclo á 
sanccão da assembléa. 
H~uve sobre isto um curto debate; e propondo 

o Sr~ presidente: se a assembléa sanccionava o pro
jecto com as emendas approvadas.-Vencen-se que 
sim. 

Passou-se á 2• parte da ordem do dia, que era a 
2• discussão do projecto de lei para não pagarem 
direitos os productos das fabricas de ferro ou de 
quaesquer outros melaes; e leu-se o 1° artigo do 
theor seguinte : 

e< Art. 1.0 Todos os productos das fabricas de 
ferro, ou já estabelecidas, ou que para o futuro s~ 
houverem de estabelecer no territorio do imperio, 
serão livres por oopaco de dez annos dos direitos de 
sabida e dos de entrada nas outras provincias do 
mesmo imperio.» 

O SR. ÁLllIEIDA E ALBUQUERQUE mandou á mesa 
a seguinte emenda: 

<< Proponho que se supprima o 1° artigo.-Albu
querque.»-Foi apoiada. 

Depois de algum debate julgou-se a materia dis
cutida e o Sr. presidente propoz: se passava á 3• 
discussão.-Venceu-se que sim. 

O SR. ALllIEIDA E ÁLBUQURRQUE observou que a 
proposta não estava feita na fórma do regimento e 
por isso o Sr. presidente a reformou, propondo: se 
a assembléa approvava a maleria do artigo.-Ven
ceu-se que sim; e ficou por isso prejudicada a 
emenda suppressiva. 

« Art. 2. 0 Gosaráõ do mesmo privilegio os pro
ductos das fabricas de quaesquer outros metaes 011 
mineraes que se houverem de extrahir do solo bra
zileiro » 

Por não haver quem fal!asse sobre elle julgou-se 
discutido e foi approvado. 

« Art. 3. 0 Gosaráõ tambem de igual privilegio 
os productos das fabricas secundarias provenientes 
das primeiras.» 

Tambem não houve quem pedisse a palavra e por 
isso se julgou discutido e foi approvado. 

O SR. PRESIDENTE declarou adiada a discussão 
por ter da,rlo a hora da leitura dos pareceres. 

O SR. ARAUJO LmA, como relator da commissão 
de constituição, leu o seguinte 

«PARECER 

cc A commissão de constituição tomou em con
sideração a requisicão do governo, em que pede 
dispensa da lei do 1 ô de Setembro deste· anno, afim 
de poder empregar na qualidade de negociador em 
Londres o Sr. deputado .Felisberto Caldeira Brant 
Pontes. 

«Bem que não deixe de custar á commissão fazer 

uma ferida em uma lei tão recente, e discutida com 
tanta madureza, nem mesmo possa crer, sem desar 
do Brazil, na falla absoluta de pessoas idoneas fóra 
desta assembléa, todavia como é innegavel ao me
nos a pouca abundancia de luzes diplomaticas, e 
por outro lado o Sr. deputado escolhido já encetou 
esta mesma tarefa á aprazimento de ambas as côr
tes , o que suppõe maior habilidade, ao menos maior 
facilidade na continuação das ditas negociações, e 
demais não queira a commissão dar justo motivo 
de queixa ao governo para poder bem fazer o que 
é de seu dever em utilidade commum do imperio, 
é de parecer que se dispense na lei, para que possa 
o dito r. deputado ser empregado na fórma que o 
governo pede, com a declaração porém que, aca
bada esta commissão, deve voltar a continnar nas 
altas funcções de deputado, expedindo-se ordem 
para que venha o immediato upplenle. 

cc Sala, 4 de ovembro de 1823.-Pedro d' Araujo 
Lima.-ilfanoel Ferreira da C011nara.-Nicotáo Pe
reira de Campos Vergiieiro. - Antonio Carlos Ri
beiro de Andrada illachado e Silva.-Barão de 
Santo Amaro.» 

O SR. MoNTEsu~rA: - Sr. presidente, eu direi 
por ora sõlnenle que de nada menos se trata do que 
da revogação de nma lei, e a meu ver esta não pode 
soffrer ãlteração alguma em ser pela mesma fórma 
de deliberação. Um parecer de commi- ão não é o 
l)leio _proprio para conceder-se a dispensa pedida 
para o Sr. Brant Pontes. A assembléa por uma lei 
decretou que nenhum deputado póde aceitar em
prego algum durante o tempo dos trabalhos da de
putação, logo não podemos revogar por uma simple 
approvação do parecer o qne se estabeleceu por 
uma lei ha bem pouco tempo. 
. Depois de algumas observações propoz o Sr. pre

sidente se seria preciso um novo projecto de lei, ou 
se bastava a resolucão da assembléa sobre o pa
recer.-Decidio-se qúe bastava a resolução. 

O SR. CARNEIRO DE CAHPOS: - r. presidente, 
não concordo com o illustre preopinante, quando 
flgnra a lei alterada ou derogada por uma simples 
dispensa, ou foliando mais rigorosamente por uma 
mera interpretação authentica da sua disposicão. As 
disposições das leis sempre são geraes, e não.podem 
abranger muitos casos particulares e imprevistos, 
em que a sua observancia pode ir de encontro com 
o bem, que ellas geralmente promovem. 

E' certamente do maior interesse para a causa 
publica, que um deputado á esta augusta assembléa 
não seja removido do exercício, em que o collocou 
~nação, P?rém se occorr~r um negocio da mais alta 
1mportanc1a para a naçao, para cujo desempenho 
ninguem seja tão habil como aquel!e que é de
putado, por nelle concorrerem circumstancias pes
soaes, que afianção, quanto cabe nas mais bem cal
culadas probabilidades, o mais prompto e feliz re
sultado do negocio, se por elle for tratado, quem 
por ventura encarando o mal que resultaria da ap
plicação da lei nesta hypothese, e ao mesmo tempo 
atlendendo ao q~an~o lhe é essencial promover 
sempre o bem, deixaria de affirmar com a maior se
gura~ça, .q1!e este caso n~o se acha comprehendido 
na d1spos1çao geral da lei ? Tal é o de que se trata : 
o governo tendo de mandar proceder em Londres á 
uma l!egoc~ação de grandissimo interesse. para o 
Imperio, nmguem. se lhe apresenta para tratar 
della c_om as qualidades, que se encontrão na pes
soa do illustre deputado o Sr. Brant Pontes, porque 



i pl6 JI Jl.1 " ., " 
1\ Pi ... r " .. -J .J /L rv -1 .i l' v •. 
tç {' ·. J • SESSÃO EM 4 DE NOVEMBRO DE 1823 

além d'aquellas que formão a aptidão commum, 
concorrem as circumstancias de ter elle, quando 
esteve n'aquella côrte, dado principio á mesma ne
gociação, tel-a elevado a estado. que nos ~ugurava o 
seu melhor exito, e de ser Já conhecido_, e b~m 
aceito das pessoas, com q1:1em ha _de _negociar, Cir
cumstancia esta tão apreciavel, prmc1palmente nas 
em que nos _achamos, d_e não estar a_inda reconhe
cido o Impeno do Braz!l, que por s1 só é bastante 
para o governo não nomear outro negociador, e 
para esta augusta asser_nbléa soltar o embaraço, que 
lhe oppõe a letra da 101, 

Ora, se com elfeito se remove, como espero o em
baraço que tem o Sr. Brant Pontes, para ser em
pregado nesta negociação, _?U po~que a assemb~éa 
interprete que este cas? nao esta compre~end1do 
na prohibicão geral da lei, ou porque nella dispense 
pelas razõ.es pond~rosa~ qu_e se al~egão, nem por 
isso se altera a lei como allirma o 1llustro preop1-
nante . Para que a lei solfresse _alteração, e)'a ne: 
cessario que se derogasse o artigo, que proh1be a 
q11alquer membro da assembléa exercer outro em
prego que não seja .º de deputa~o, mas esta pro
hibição não fica ~bollda, ella subsiste sem~re, q~er 
se dispense na lei, quer se Ih~ dê a conveUient~ m
terpretação , porque no primeiro caso, na~a mais se 
faz do que suspender-se a s1:1a execuçao , para se 
prevenir o mal que della podena resultar ; e no se
gundo, declara-se que na sua disposição não se 
comprehende a nomeação que o governo quer fazer 
do Sr. Brant Pontes, vistas as circumstancias que 
nelle concorrem, e o prejuiso que experimentll!ia a 
nacão pelo menos o da perda de tempo, e dema10res 
despe~as, se fo~sse esta ne_gociação encarregada á 
diversa pessoa, amda da maior confiança. 

As Cõrtes de Portugal, nimiamente zelosas da 
observanc1a de uma lei semelhante, não se dei
xarão prender por ~!~a, nem entenderão que al
tera vão a sua d1spos1çao, quando se lhes propoz a 
nom eacão do deputado Sepulveda para o governo 
das armas; postcrq e os motivos da nomeação desse 
deputado não fossem tão plausíveis, como os que se 
apresontão a respeito do Sr . Brant Pontes . Nós de
vemos olhar para o nosso estado actual, princi 
piamos a constituir uma nação independente, não 
temos por ora fartura dos elementos que lhe são in
dispensaveis, se realmente não experimentamos 
uma falta absoluta do pessoas habeis para os em
pregos de maior consideração, lambem não nos 
podemos ainda gloriar que estas s~per~bundã~. . 

Portanto muito convém que nao seJamos tao n
gidos propuanadores pela observancia desta lei. O 
parecer da ~ommis~ão é ~ão bem fundado, qne não 
precisa de grande d1scussao para ser approvado. 

O SI\ . CARNEil\O : - Sr. presidente, parece-me 
que deve ser approvado o parecer da commissão. O 
governo pede dispensa da lei afim de poder. e~
pregar o Sr. depntado Brant em uma negoc1açao 
na Inglaterra, eu nã~ vejo motivo algum para que 
se não conceda esta dispensa. Conheço bem que os 
trabalhos desta augusta assembléa s~o da maior 
importancia e entidade, e. na verdade e mmto para 
sentir que para elles deixe de cooperar tempora
riamente o nobre deputado, em que a minha pro
víncia tão justamente havia posto a sua confiança, 
todavia, além de que a ausenc1a do illustre_ deputado 
se julga não ser talvez.de grande duraçao, con~ta 
que o objecto de que vai encarregar-se é do ma10r 
interesse para a nação, e que para o tractar !3 con
cluir nenhuma outra pessoa se apresenta com iguaes 
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dados e probabilidades ; a sua recente estada em 
lnglaterr·a, as muitas relacões que alli adquirira, o 
principio que jã havia dado· ao andamento desta ne
gociação, e a sua conhecida aptidão e dexteridade, 
tudo augura o mais feliz resultado . Qualquer outro, 
que se lhe substitua, terá de principiar de novo, e de 
lutar com difficuldades sem numero, que já se achão 
em grande parte aplanadas a seu respeito . Voto 
portanto pelo parecer da commissão. 
0....§k_~~ESUMA: - Conheço a difficuldade de 

desempenhar bem esta commissão outro qualquer 
individuo, e tambem conheço que o Sr. BrantPontes 
tem as qualidades precisas para SãtiSfâZfil'ãõ que-se 
UitL iJlC.lllnl!ir, ~pelas suas luzes,_coiiio I!elos c o
iil1eCJillentos que fe.m em Inglaterra, não ignoro 
igualmente qne a commissão é de bastante impor
tancia, mas a meu ver os trabalhos desta augusta 
assembléa tambem são do maior momento . Além 
disto_ a ro:)'.jncia da Bahia, quando o nomeou para 
.§.OU eputado, confiõf1 delle os seus interesses, e 
confiou-os com preferencia ao supplente, e duvida
se que estejamos autorisados para dispensar dos 
trabalhos da assembléa quem está pela nacão no
meado para os exercer, pela minha parte não me 
considero com poderes para isso, os que me 
derão não julgo que cheguem a tanto. 

Talvez Sr. presidente, eu esteja allucinado, e por 
isso desejo que se tome em seria consideracão este 
objec~o, para que _a l.!Ssembléa pondere bem".:$~ tem 
autondade de tirar um dos seus membros do exer
E!QÍP~ funccõ es d~ deputado para o empregar ém 
,QU.tro !JUa quer servi~-º p_Qr muito importa nte q~e 
s~a. Emquanto se nao demonstrar que temos esse 
poder, voto contra o parecer da commissão. 

O Sn. PRESIDENTE declarou adiado o parecer na 
fórma do regimento. . 

O SR. MoNTESUMA : - Sr. presidente, eu tenho 
aqui dous requerimentos para mandará mesa, um 
dos prezos da cadêa desta côrte que pedem a de
cisão de outro que se acha na commissão de justica 
para esta dar o seu parecer, que até agora não tem 
dado: e outro de Luiz Caetano que tambem pede a 
decisão de um que se acha demorado na commissão 
de fazenda. Os supplicantes requerem com razão 
que se decidão as suas pretenções, e os miseraveis 
presos merecem ser attendidos, pois parece que se 
lhes tem faltado á justiça, queira V. Ex. mandar dar 
aos requerimentos os competentes destinos. 

Decidio-se que fossem remettidos ás commissões 
respectivas ; m~s _o Sr. Nogueira da Gama, por 
parte da comm1ssao de fazenda, e o Sr. Rodrigues 
de Carvalho,. por parte da de justiça, declararão 
que estavão Jª promptos os dous pareceres, e que 
se não tinhão sido ainda apresentados era por falta 
de cabimento na distribuição dos trabalhos. 

· O Sn. ANDRADA MACHADO n;iandou á mesa o se
guinte requerimento que foi lido pelo Sr. secretario 
Calmoo. ~ 

cc Requeiro que se me dê licenca para continuar a 
execução contra a viuva e herdeiros do capitão An .. 
tonio lgnacio de Mesquitaapezar do.regimento, visto 
que de o não fazer vem damno imminente á minha 
fazenda e deterioração do predio penhorado em ma
neira que póde não bastar para solução do debito. 
- 4 de Novembro de 1823.- Antonio Carlos Ri
beiro d' A ndrada ilf achado e Silva. 

O mesmo Sr. deputado requereu que fosse re~· 
mett1do ~ commissão de justiça, e assim se deter
minou. 
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O SR. VERGUEIRO lembrou que visto. trata_r-se 
desta materia conviria fazer entrar em d1scussao o 
artigo do regimento a ella relativo. 

Tomou-se em consideração. 
O SR. RoDRIGUES DE CARVALHO pedio a palavra, e 

leu o seguinte : 
« PARECER 

cc As commissões de constituição e justiça c~vil,. e 
criminal, lendo a exposição ~o governo provisona 
da Parahyba sobr~ os horr?rosos attentados pra
ticaaos naquella cidade no dia 10, 11, e_ 12 d~ Se-; 
tembro, aclíarão que nada ha que prov1denc1ar, a 
vista da participação feita pe~o mes!Do f?Overno de 
se haver já empregado os meios ordinanos do P.ro
cesso para conhecimento dos autores, e cumplices 
da rebellião. 

" Paco da assembléa, 4 de Novembro de 1823.
- Manoel Ferreira da Gamara.- Antonio Carlos 
Ribeil"o d'Andrada Machado e Silva.- Nico!áo Pe
t•eira de Campos Vergueiro.-Pedro d'AraujoL_ima. 
-João Antonio Rodrigues de Carvalho.- Jose An
tonio da Silva Maia.- José Teixeira da Fonceca 
Vasconce!los.- Bernardo José da Gama.-D. Nuno 
Eiigenio de Locio ». 

O mesmo Sr. deputado requereu que es~ pa
recer se unisse ao outro das refendas commissoes 
sobre os successos de Pernambuco, que fôra apre
sentado na sessão 'é22 d'OÜtubro, e decidia-se que 
assim se fizesse. 

O SR. l\foNTESmIA pedio que se prefer!sse º1!-tro 
parecer para debate, allega~do ser mais antigo, 
mas depois do exame ~reciso reconhe~eu-se_que 
até por antiguidade devia entrar em discussao o 
que requerera o Sr. Rodrigues de Carvalho. 

Entrarão por !amo em discussão os ditos dous pa
receres, mas por dar a hora ficárão adiados. 

o SR. CARNEIRO DE CAMPOS: - s~. president~ , 
eu requeiro que em attencão á urgencia da matena 
do parecer, que ficou hoje adiado, sobre ~no
meacão do Sr. Brant Pontes para nosso negociador 
em 'Londres, se trate delle amanhã na hora des
tinada ás indicações. 

O SR. MoNTESUMA : - Amanhã tem lugar sómente 
as indicações que têm ficado adiadas, e não se deve 
alterar a ordem. 

O SR. CARNEIRO DE CAMPOS : - Se o illustre de
]lUtado mostrar que a sua materia é mais urgente 
deve ter a preferencia, mas isso é que segura
lllei:Jle não mostra. O governo_q~r ver~póde 
mandar o Sr. Felisberto ainda no R!l ue e gue está 
-ãpar ir, e 0rtãilto cu----e COI!Çly_ir O l!_Tgõ'Cio 

uaiifo antes. u n s eremQ]..OJ>filll era! dal!ação 
ou nao, se o queremoSCuidemos disto, e não es-

1 téjamõS a procurar mo~os ~peciosos _para de
moras. 
Decidi<f-.se que se trataria do parecer na sessão 

seguinte. . 
O SR. PRESIDENTE deu para a ordem do dia o pro

jecto de constituição, e decl~ou que na hora d~s
tinada ás indicacões se tratana do parecer relativo 
á nomeacão do 

0

Sr. Brant Pontes para negociador 
l em LÕndres.- -- - --
. Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde.- José 

Antonio da Silva Maia, secretario. 

Sessão em ;; de Novembro de t 823 

PRESIDENCIA DO SR. l\L\CIEL DA COSTA 

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da 
manhã, fez-se a chamada, e acharão-se presentes 71, 
faltando com causa os Srs. Pereira da Cunha, Pi
nheiro d'Oliveira, Ribeiro de Rezende, Andrada e 
Silva, Costa Aguiar, Pedreira do Couto, Costa Bar
ros, Faria Lobato e Sobreira; e sem ella os rs. An
drada rachado, l\foniz Tavares, l ogueira da Gama 
e Ribeiro d'Andrada. 

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

O SR. SECRETARIO CALMON leu o seguinte officio 
do ministro d'estado dos negocios da marinha : 

« lllm. e Exm. Sr.-De ordem de Sua l\1agestade 
Imperial remetto á V. Ex. em resposta ao seu officio 
datado de 27 de Outubro proximo passado, para ser 
levado ao conhecimento da assembléa geral con
stittúnte e legislativa do lmperio do Brazil, a copia 
n. 1 da portaria do ministro e secretario de estado 
dos negocios estrangeiros, datada de 21 de Março 
deste anno, da qual consta o ajuste feito com Lord 
Cochrane, e a copia n. 2 do decreto, que em conse
quencia se expedia ao conselho supremo militar, 
J?elo qual foi nomeado primeiro almirante da ar
mada nacional e imperial, bem como a copia n. 3 
das instrucçQe_§ e mais portarias e officios que de
pois se e expedirão, como commandante em chefe 
da esquadra do bloqueio da cidade da Bahia; e em
quanto á causa que houve para se uão pôr em exe
cucão o alvará de 30 de-Dezembro do anno passado, 
remetto a Copia do requerimento II. 4 dos Commer
ciantes e seguradores - desta praça do Rio de Ja
neiro, que sendo apresentado á Sua Magestade Im
perial em conselho, resolveu o mesmo augusto se
nhor, que se não dessem cartas para corsarios, em 
consideraçãÕãos pondcrosos motivos expendidos 
no r eferido requerimento. O que participo á V. Ex. 
para ser presente na assembléa geral. 

cc Deus guarde á V. Ex.-Paço, em 3 de Novem
bro de 1823.-üiiz da Cmiha llforeira.- Sr. João 
Severianno l\laciel da Costa.»-Remettido ás com
missões de marinha e legislação . 

Deu conta de uma represenlacão da camara da 
villa de S. José do Rio-Grande dó Norte, em que se 
queixa do governo daquella provincia .-Foi remet
tida á commissão de justiça. 

Declarou tambem ter recebido uma participação 
de molestia do Sr. Pedreira do Couto.-Ficou a as
sembléa inteirada. 

Passou-se á ordem do dia e forão propostos á dis
cussão os arts. 14, 15 e 16 do projecto de constilui
cão, que tinhão ficado adiados com as emendas dos 
Srs. Rocha Franco, Ornellas, Carvalho e l\lello, 
Henriques de Rezende, Andrada Machado e Bispo 
Capellão-mór, na sessão de. 30 de Outubro. 

O SR. RODRIGUES DA COSTA :-Quando eu fallei 
da outra vez no meio desta augusta assembléa, de
clarei que não era minha intenção atacar os illus
tres redactores do projecto pela extensa amplitude 
do art. 14, nem tão pouco parecer, nem querer 
campar por eloquente; mas que fallava sómente 
para satisfazer ao meu dever e á minha conscien
cia, respondendo a alguns argumentos que tinha 
ouvido e notado por muito improprias de serem 
proferidos neste lugar. 
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Expuz meus sentimentos com dignidade e com a 

franqueza que me é propria; e apezar disso fui tra
tado com pouco ou nenhum decóro, dizendo-se até 
que queria metter-me a philosopho; mas eu perdôo 
de bom grado estes insultos ao illustre membro, 
que assim fallou tão despejadamente contra o que é 
devido á es ta assembléa e até mesmo contra a sua 
dignidade. 

1ão Lé pois minha tenção tratar a questão co~o 
materia theologica, mas uni camente como matena 
politica. Se acaso a questão fosse theologica, em 
defeza da minha religião eu diria tudo quanto sinto; 
eu faria ver por manifestos publicas, para salvar a 
minha honra e o meu caracter, toda a extensão de 
minhas idéas: era isto o que pedia o meu dever, 
em primeiro lugar como catholico, e em segundo 
como sacerdote. 

Mas, foliando pnlilicamente, digo que a doutrina 
estabelecida pelo art. 14 do projecto de constituição 
que estamos a discutir, pela qual se admitte ao 
gozo dos direitos políticos do imperio os indivíduos 
que profes arem as diversas seitas, que nascerão da 
religião catbolica, é inteiramente contraria á polí
tica que se deve adoptm· e sempre se considerará o 
mais pernicioso possível, por todos aquelles que 
pensarem com alguma reflexí:.o. 

Decretar uma cousa contra o sentimento geral 
dos povos, é o maior erro que se póde commetter 
em política; as leis devem seguir sempre o espírito 
dos povos, e não ha nem póde haver razão alguma 
para o contrario; ora, legislando nós para um povo 
inteiramente catholico, que professa a religião ca
tholica apostolica romana, se estabelecemos a liber
dade religiosa em um ponto tão il\imitado como se 
acha expendido no art. 14 do projecto de consti
tuição, claramente o escandalisamos, porque vamos 
contra a sua vontade e atacamos os sentimentos que 
elle tem tão ampla e energicamente manifestado. 

Eu tenho recebido cartas da minha província, 
que relatão quanto susto e sobresalto tem causado 
nella sómente a lei tura deste artigo, que appareca 
no projecto de constituição; artigo que parece que
rer destruir pela raiz os santos mysterios da nos.a 
fé; e as iro como eu sei o que aconteceu nesta pro
víncia, talvez outros senhores saibão o que terá ha
vido em outras, que de necessidade ha de ser o 
mesmo; e por isso eu considerarei sempre como 
um systema anti-politico o es tabelecer que fica li
vre a qualquer individuo brazileiro seguir a reli 
gião que lhe parecer, porque estou certo que é o 
maior de todos os erros. 

Convém porém fazer distincção, porque ha. ci.da
dãos brazileiros nacionaes e ha cidadãos braz1l01ros 
estrangeiros;com estes nunca podemos ter a mesma 
consideração que com os naci~naes, e dos n.acio~~es 
brazileiros é que eu fallo, considerando anti-pohtica 
semelhante liberdade religiosa, pelas consequen
cias funestas que póde produzir. 

Além disto sempre se considerou como um erro 
da poliüca dos governos ad~itti1~ P":rn os ~mpregos 
publicas pessoas que se cous1derao 1mmongeradas; 
ora nós não podemos duvidar que o homem que 
prof essa uma religião e a deixa, não é de bons cos-
tumes, nem tem m?r~l. . _ . 

O que deixa a religião cathohca, nao n deixa por
que nella encontre cousa que olfenda a lJoa moral, 
ou a ordem social, deixa-a porque se oppõe a seus 
depravados costumes; deixa-a p_orque reprov_a. a 
sua conducla estragada o porque isto sõ lhe facilita 

com semelhante i\limitada liberdade, pois não teme 
que se faça delle máu juízo por este procedimento. 

Taes são os motivos por que deixa a religião ca
tholica, para seguir outra qualquer, que não re
prove nem censure seus desatinos. 

Ora, um homem que apresenta um caracter de 
semelhante natureza é indigno de entrar nos lu
gares da publica administração, para a qual se de
vem escolher os verdadeiramente catholicos e de 
moral irrPprehensivel. E com effeito como é que 
não tendo esta qualidade podemos esperar delles a 
execução das leis'? 

Como podemos esperar toda a precisa justiça e 
equidade de um homem que abandonou a religião 
catholica, fonte dos bons costumes '? 

Ahl senhores, isto é impnssivcl. Homens sem ca
racter jámais podem ser bons empregados publicas 
seja qual fôr a administração de que os encarre
guem. 

E' verdade que ouvi dizer nesta assembléa, que 
entre os protestantes se achavão homens mais bem 
morigerados do que .entre os catholicos romanos; 
e em abono disto citou-se a moral da Inglaterra e 
outros paizes, e censurou-se a immoralidade portu
gueza, asseverando que era maior a corrupção dos 
costumes entre estes do que entre aquelles. 

Eu duvido disto; mas ao mesmo tempo não me 
admirarei de que assim aconteça no seculo pre
sente, em que os portugnezes deixárão de ser por
tuguezes para serem portuguezes inglezes, portu
guezes hespanhoes, portuguezes turcos, etc., e ada
ptarão cegamente os costumes estrangeiros; mas 
se consultarmos a historia antiga dos nossos maio
res, pasmaremos de admiração. 

Eu vejo um povo todo de heróes; um povo inteiro 
praticando pela virtude e pela religião acções do 
mais esclarecido heroísmo, quer na paz, quer na 
guerra; eu o vejo p~gar nas armas e dar a vida com 
um jubilo extraordinario pela sua religião, já de
fendendo-a e já propagando-a; emfim por todos 
os lados que a examine, eu não vejo senão 
um composto de acções brilhantes, uma nação de 
heróes, como aquelle que empenhou os cabellos da 
barba ao cumprimento da sua palavra, e outros 
muitos que me não canco em enumerar, porque 
toda a assembléa está ao lacto das brilhantes accões 
que praticarão e que os fizerão dignos do respeito 
do mundo todo e da admiração da posteridade ; po
rém elles seguiráõ pura a nossa religião, não ado
ptaráõ doutrinas estrangeiras. 

Portanto, senhores, não façamos reformas contra 
a vontade dos povos; não toquemos senão naquillo 
que fôr urgente, e disto não ha precisão; os povos 
bem claramente têm mostrado que são catholicos; 
e dar direitos políticos a quem não professa a reli
gião catholica, é fozer uma concessão qpe pódo até 
abalar o nosso edificio social. Que immensas des
ordens se não seguirião de semelhante medida ! 

Supponhamos que um homem, que abandonára 
a sua religião, depois c01;1trabia o estado matrimo
nial; quizera saber se o parocho da sua Creguezia o 
poderia casar'? Ou, se sendo já c;isado antes, os 
seus filhos poderião ser baptisados e educado por 
um pai de dilferente religião ? 

Ah senhores t E além destes inconvenientes 
quantos outros haverião, que farião um trans
torno geral ! Abalaríamos as nossas leis patrias, 
tanto civis como ecctesiasticas, e formaríamos uma 
ccmplicação extraordinaria. 
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Semelhanle extensão de liberdade religiosa ser
viria de abrir a porta á toda a qualidade de preva
ricacão, de afastar a nossa mocidade do ~entro ~o 
<:hristianismo e de trazer sobre nós uma 1mmens1-
dade de males. 

Nestes termos eu julgo que longe de ser de ur
crencia semelhante legislação, só tem por fim com 
~sta liberdade o afastar individuos do seio da nossa 
reli()'ião ......... (O orador foi interrompido pelo 
Sr. França que fatiou nos termos seguintes): 

O Su. FnANÇA:-Por bem da ordem, Sr .. ~resi-; 
dente, já está ' 'encido .que a libe~·dade rel1g10sa e 
um dos direitos do cidadão brazile1ro .i tratamos 
acrora sómente das modificações; e por isso peço a 
V~ Ex. que não deixe voltar ~ discussão para o que 
está vencido . (Apoiado, apoiado.) 

O Su. S1LVA L1sBOA:-Póde-se fallar contra; re
~erer ta ordem é desordem. 

O Sn. FRÂ.~cA :-Sr. presidente, eu julgo ser um 
dever indispensavel na ass~mbléa o suste1_1tar os ar
tigos que uma vez discut10, e se vencerao por vo-
tacão. ., d .d.d 

bra a liberdade religiosa é artigo Jª eci i o, 
ou antes vencido nesta primeira discussão .. :rodos 
os Srs. deputados pois, que contra ess.a pos1çao em 
these têm depois dirigido os seus discursos per
derão de certo o seu tempo; ao menos por agora, 
podendo aliás servir-se dos seus argumentos pa~a a 
2ª discussão, se até lá não mudarem de propos1to. 

Têm elles o direito de então motivarem e offe
recerem suas emendas, que'1erão a sorte 9ue a as
sembléa lhes dér. O que presen temente porem temos 
a tratar é das restricções dessa mesma liberdade 
religiosa, que os autores do pr?jecto .esta~elecerão, 
por dar mais explendor, e a devid~ pnm!sia ás com
ruunhões christãs. Quanto a mim nao descubro 
nisso o menor inconveniente pratico, quasi tudo o 
que lenho ouvido contra a doutrina do pr?j ecto a 
tal respeito encaminha-se _á eslabe.l ~cer a 10Lolle
rancia no Brazil, o que nao sernna para outra 
cousa mais do que para in tibiar o projecto dos es 
trangeiros ateis que quizessem vir esta)lelecer- se no 
mesmo Brazil. quando tanto necessitamos de es
tender a industria já conhecida em outros paizes, 
em que as sciencias têm ajudado, e melho:a~o as 
artes, o que se não con.segue sem a admissao, e 
bom acolhimento dos artistas de todas as commu-
nhões. . 

Eu trato esta questão pelo lado da politica : os 
ministros da propaganda que cuidem de fazer pro
selitos, que eu seguE_do o e!~el~? amo a todos 
e desejo se~ dettrdõs ama o sem me unporlar com 
o que c a a _um crê do outro mundo, e em boa po-

· litica cuido que deve ser essa a conducta de todo 
aquelle que se preza de bom cidadão ªf!!igo da sua 
pai ria. füqueiro pois a ordem da disc.uss_ao para que 
verse precisamente sobre as restncço.es ?.° pro
jecto no presupposto de estar esla.be~ec1do J~ co~o 
artiao constitucional, e como um d1reitq do c1dadao 
bra~ileiro a liberdade religiosa. 

O SR. SILVA LISBOA: - Sr. presidente, animado 
pelo discurso do espirito apostolico, c?m qu.e na 
sessão de 30 de Outubro o Exm. Sr. bispo d10ce
sano impugnou o artigo 14 do projecto de consti
tuição, que faculta a liberdade religiosa á todos qu e 
professão as communhões christãs, sem disti nguir 

. nacionae~ dos estrangeiros, concedendo-lhes os di-
reitos politicos, e tendo eu apoiado a emenda, que 
elle offereceu em consideração da incompatibilidade 

da absoluta, e irrestricta tolerancia civil com a dou
trina catholica , mas sido contradicto com vehe
mencia, especialmente pelo Sr. relator; passo a 
sustental-a com a minha fraca voz, supplicando in 
dulgencia desta assembléa á prolixidade, reconhe
cendo ser incompelente o tratar dignamente um 
assumpto de tanto melindre, e perigo. , 

Prescindo dos opprobrios . que sobre 1~im ca.
hirão no curso da discussão. Estando quas1 na raia 
da e ternidade, tremo de ir respond er an te o tri

una divino, por lambem ter com o meu voto con
orrido para uma innovação no systema constitu

cional deste paiz, de que não posso prever feliz re
sultado, antes della tr mo desordem se não .eclipse 
da religião cathotica no Brazil, em que a prov1denma 
fe"fcz-nascer, e espero nella morrer. Espantei-me 

Sr . presidente, de ouvir do Sr. relator do projecto 
a sua dictadura sobre materias ardua , mas sus
tentadas por mui pios e doutos mestres da republ ica 
das lettras, e que tão luminosa e moderadamente 
elucidou o veneravel prelado, digno de todo o aca
tamento dos fieis catholicos da igreja flumin ense. 
E' estranho, que, apregoando-se . Colerancia de 
seitas religiosas, mas ostentando- e mtoler~nc1a de 
opiniões pol!ti.cas, ora se .. tente mt~·od u~1r nov!s 
causas de dmsões de espmto, onde Já existem tao 
fataes divisões de partidos. 

Há enorm-e difTerenca em não perseguir, antes 
tolerar quaesquer conimunhões e seitas, e o facul
tar todas ellas aos nacionaes , sendo aliás varias as 
mesmas tão inimigas da religião do estado . O fun-

1 damental argumento do pio diocesano é, que o pro
jecto da liberdade religiosa nos termos concedidos, 
é inteiramente novo, ainda nas novas constitui ções 
da America do Sul, e na de Portugal, esta só con
cedeu a tolerancia aos estrangeiros. A isto não se 
respondeu senão evasivamente. Eu accrescento, 
que o artigo 14 não em objecto, visto que o povo 
brazileiro, ( segundo por vezes te nho ponderado ) 
não tem, nem requer outras communhões christãs, 
e muito menos outras seitas contrarias á religião 
catholica. 

Tal artigo mal presuppõe uma aberração futura 
do se u symbolo, na qual por desgraça, possão cahir 
alguns nacionaes, mas esse triste evento não se 
deve esperar, e quando succeda , a lesgislatura 
dessa epoca dará providencia, por ora não se faça 
tal injuria ao nosso povo. A singularidade pois do 
projecto por isso só é formidavel objecção, visto não 
se mostrar exemplo de igual declaração em paiz de 
circnmstancias semelhantes ás deste Imperio. O 
Sr. relator disse, que nós aqui não eramos theologos, 
mas politicos. Para que pois implicou elle no pro
jecto a constituição com a relie-ião? Eu digo, que o 
verdadeiro politico não óde lazer abstracção me
tapbysica da religião externa ( que é a de que se 
trªr~) da organisação do g,pverno. 

Assim o praticarão todos os es tadistas e legisla
dores, para dar unidade e firm eza ao systema. E 
depois de se achar emestabelecida uma religião , 
sem dissidenr.ia de seitas, nada ha mais contrario á 
sã politica, que o dar liberdade de religião ao J 
povo, visto que, pelo menos, ostenta e o induz a 
duvidar da verdade da que professa, e a historia ( 
mostra, que essa é uma das causas mais fortes da 
decadencia dos estados, e até da sua dissolução, e 
ruina. A constituição deve firmar a base da con
cordia do sacerdocio com o Imperio. O principal 
fun amento do meu voto foi, que, declarando-se 
no artigo 16 ser a religião catholica a religião do 
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esLado, sendo esta declaração candida, ella suppõe, 
que a religião catholica contém a revelação da di
vina vontade, tanto nos artigos de fé, corno nos 
ritos, e modos do cullo, e em consequencia conclui, 
que nenhuma auLoridade póde dar liberdade aos 
nacionaes do paiz, de terem credo, e culto contrario 
á essa divina vontade revelada, sem parecer incurso 

• em rebellião á Deus. Nenhum dos Srs . deputados se 
fez cargo de refutar esta minha razão, que, a não 
estar e_µ fatuo, me parece ser de irresistivelJlVÍ
áencia. O Sr. relator disse, que a comrnissão se
gurãia a religião do estado, declarando-a ser a ca
tholica, apostolica romana a unica manteúda pelo 
thesouro nacional, e que toda a questão era, se 
convinha estender a liberdade religiosa ã todos os 
que professão as varias comrnunhões christãs, dan
do-lhes os direitos políticos. 

Disse mais, que esta liberdade fôra concedida em 
a nova carta constitucional da França, artigo 5 .0 A 
isso replico. O Brazil por ventura estã nas mesmas 
circurnstancias da •rança? Tem, como ella, em 
seu seio variedade de communhões christãs nos pro
prios nacionaes? Tem passado pelas horridas tem 
pestades politicas quaes aquelle paiz Lem soffrido 
desde o fatal dia de S. Bartholorneu no reinado do 
fanaLicô Luiz IX a;é _Q .!1.§.Sas~ipato do_JliEdoso 1Üiz 
XVI? Nadâ disto, tudo pelo contrano. Sr. Presi
den e, perdoe- me lêr o contracitado artigo da dita 
carla da França, e é o seguinte : - « cada um pro
fessa a sua religião com uma igual liberdade, e obtem 
para o seu culto a mesma protecção J> . - Todo o 
político e jurisconsulLo, versado na hermeneuLica 
da dipl omacia e legislação, para bem conhecer o 
seu es pírito, aLtende ao tempo e estado do paiz, em 
que foi feita. Não é evidente, ã vista deste artigo, 
que elle suppõe o facto notorio que na França havia 
muita gente que professava diversas comrnunhões 
christãs, mas que não erão estas autorisadas por lei 
e qu e a dita tolerancia é o que a nova carta consti
tucional veio conceder, afim de poder a profissão, e 
o culto publico, das commu nhões anti-catholicas ser 
sem perigo nem pena? No breve comrnentario que 
fez <la carta o ohanceller da França, que foi o relator 
perante o corpo legislativo, dá as razões das innova
cões á que ella dr.u garantia, dizendo qne - cc a si
tuação do reino, depois de tantos annos de tormenta 
exi••ia precauções, e sacriflcios, para apaziguar todos 
os ~dios, prevenir todas as reacções, consolidar 
todas as fortunas, e altrahir os francezes ao generoso 
esquecimento do passado, e á geral reconciliação». 

Eis pois a causa da liberdade religiosa, só con
cedida pela actual dissiden cia das opiniões, e seitas 
cm ma teria de religião . -

No Ilrazil não ha (graças ã Deus) taes dis~ide?
cias em o nosso povo, a pureza da ió cathol1ca e a 
sua precio-sa margarita ; é a excellencia, que mais 
prezão todas as familias, em todas as classes, ordens, 
e pessoas, todos os indivíduos poem a sua 
honra em darem por ella toda a sua propriedade e 
vida. Para que pois se va i buscar apoio em a nova 
carLa constitucional da França? Ninguem no Im
perio quer senão a sua carLilha que aprendeu na 
escola, e a liturgia que a igreja ordena no culto 
publico, onde, seja servo, ou li vre, rico , ou pobre, 
se vi! o espírito da genuína igualdade, e d·ignidade 
da natureza humana , na mesa da communhão, e na 
participacão dos sacramentos . 

O govêrno francez res taurado não podia esperar 
união e consolidação sem essa tolerancia tào ex
tensa; que ( á meu ver) declarou, não como bem 

positivo, mas como calculo de menor ma.l, Como 
pois ~e póde esperar bom conceito na Europa, e 
Am~nca do proJ ect~do novo syst1>ma, que não teín 
apoio na expen encia, e é contra a prudencia de 
to~os os legis\ador.es antigos e modernos? Como nªo 
se;~r ~!!.ª -~1stona do futuso,_ não posso ter con
fian ça ~a gra ui~a, affirmativa, de que o novo sys
tema nao produzira transtorno na ordem civil e na 
r~ligi~o do estado. D_eclame-se embora, que é tyran
ma nao conceder liberdade religiosa . Ninguern já-1 
mais duvidou do livre arbítrio, e do direito de as- · 
sentir ~ ~issentir cada individuo de qualquer sym
bolo religioso - quanto aos actos internos, - pelos 
quaes só responderá ã Deus, que só póde conhecer 
se a su.a consciencia foi boa, e se a ignorancia do 
verdadeiro credo e culto foi invencível. 

Mas nunca legislador, estadista, ou pessoa pru
dente póde sustentar, que é indifferente á paz dqs 
estados, que qualquer entregue á reprobo senso 
possa dogmatizar doutrinas, que o governo, e .Ô 
povo considerão erroneas, e perigosas á sua felici
dade temporal, e ainda mais ã eterna, e muito 
menos se procede·a fazer obras que escandalizão ao 
publico, ou se educa os filh os em religião differente 
da religião do estado . 

Sr. presidente. Não sei or~anizar o chaos, sup':°\ 
ponha-se que um brazileiro (o que Deus não per
mitta ) d'aqui em. diante se cazasse sem ser ã face 

1 
da Igreja ; não.baptizasse a seus filhos, apostatasse 
por actos pubhcos da nossa religião, poderia o seu 
parocho dar-lhe sepultura em sagrado ? _ _,, 

Que desordem resultaria, se o mão exern !llO, e a 
sua impunidade, multiplicassem os infleis, ~ apos
tatas? Onde então pararia o Brazil, tendo populacão 
tão heterogenea ? Como, tendo os homens tão 

r de prgpensão ã duvida , e iliscordias, não 
se_ pre?ipitarião ~ apost~z.i_a , l~rtiiiãgem; !.l até ã 
renuncia de toqa a _ _ll)hgiao, achando a sanccão 
mais que liberal, na constituicão, que facultá ~ 
tolera todas as sei Las, e ãté ã direitos polí ticos ;os 
declarados hereges ? O Sr. relator pela sua pérspi
Cãcia sentio tão vivamente a forca deste argumento 
que sustentou as contradictorias sentencas, de neaal: 
igualdade de direitos aos J udêos, e aos· sectarios" da 
religião Mahometana, e dos povos da Asia ; e até 
declarou, . qu.e de~.~0-2e.E cas~igados os atheos, nao 
tendo porem Jgual rigor com os - ·n eistas , - sendo 
~erto , que ainda. e.m Inglaterra, que é hoje mui 
hberal com os d1ss1d~ntes ~n:i maJeria de religião, 
es~es n;iesmos se aehao sujeitos as penas das leis, 
e e castigado todo aquelle que nega a revelação. 

A maior força das razões com que se sustentou o 
projecto, é a necessidade da attraccão de estrari
gfliros, prinqipalmente das communi1ões christãs 
que reconhecem o fundo principal da doutrina ca~ 
tholica, e que não virião ao Brazil para serem 
uma especie de - H elo tas, - sem ao meut>s, terem 
a esperança, de que seus filhos gozarião plenamente 
dos direitos políticos do Imperio, e que, não se 
pode?do negar.~- estes a libe!dade !eligiosa para 
segmrem a re!Igiao de seus pais, sena enorme in
justiça, e desigualdade, o negar igual faculdade aos 
nacionaes do Brazil, Não sei fazer compromisso com 
a consciencia, dando "[ezo a motivos mercenarios. 

\L a política tolera _estrangeiros heterodoxos, e a 
seus descendentes, não se póde considerar haver 
igual razão para s~ engrossar o bando, franqµ ep.Ú
do-se a - Apostazia - aos filhos dos nacionaes. 

Por ess~ laxidãÓ se iria cada vez ~ais diminu
indo o numero os -verdadeiros crentes, isto é os ' 
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catholicos. Em nenhum paiz da .christandade se 

J 
admitte talfacilidade_para se apostatar da religião do 
e.§.tado, ainàã qúe se tolere que os filhos dos estran
geiros continuem na religião de seus pais. E de 
mais, podemos ter muitos estrangeiros catholicos, da 
França, Irlanda, Austria, Italia, Belgica etc., Além 
de que experimenta-se, que o que atLrahe os estran
geiros á um paiz, é a esperança de fazerem fortuna 
nelle, confiando nas suas boas leis, e na regulari
dade do governo, certos de que não serão perse
guidos em suas pessoas, nem espoliados de sua 
propriedade, por injustiças da administração, e 
perseguição por suas crenças, não turbando aliás 
elles o estado, e o culto do paiz. 

Por via de regra os estrangeiros não ambicionão 

l
direitos politicos do paiz que lhes dá asylo, nem 
convém dar-lhes taes direitos, pelo evidente perigo 
de intriga, e influencia dos governos dos respectivos 
Jlaizes. Assim se tem praticado em Portugal co m os 
estrangeiros. Basta e rebasta, que no Brazil se con

'/ ceda liberalidade iguaTã que se concedeu á Russia, 

l 
e 'Inglaterra por tratados de commercio, para terem 
suâs igrejas sem publicidade. 
"°E' cnimerico o receio de perseguição de estran

geiros ou nacionaes, que não turbarem o estado. 
r O progresso da christandade, e da philosophia ortho-

\ 
doxa, impossibilita O_LetornO-das antigas cruezas, 
cfüadas pela ignorancia dos tempos . 

Porém ficaria o governo sem defesa natural, e o 
povo sem regra de consciencia, se fosse licito con
c~olerancia a ôrazUeiros infleis que aposta
tassem da religião catholica, <l.!!err.ndo todavia, as 
honras do estado : isso seria dar honra á deshonra. 

' m religião e política todo o ornem de honra deve 
\ mostrar firmeza de caracter ; perdendo-se o cara

cter, perde-se tudo. 
Disse um dos contradictores não haver perigo de 

seguir o nosso povo as religiões estrangeiras hete
r odoxas, e~ogi~nd~ a polidez do mesmo povo, que 
entra nas igrejas mglezas, sem nem escandalisar, 
nem apostatar. 

, E como se póde segurar isto para o futuro, depois 
da declaração da liberdade religiosa l No principio 
o povo vê sem exame, e como só objecto de curio
sidade, a differença dos cultos: depois entra-lhe no 
espírito a suspeita, de que todas as religiões são in
differentes ; por fim vacilla sobre a verdadeira, e 
fica-lhe no animo a duvida que é, (como se tem 
dito) a procuração do diabo. 

.. Um nobre deputado até louvou a superior mora
lidade dos protestantes inglezes, e allemães. E não 
será isso uma razão de mais para o povo do Brazil se 

l deslizar da religião catholica? Mas não posso assen
-tir á assercão tão offensiva. 

Muito respeito a Inglaterra, quando mais não 
fosse, p'élas suas-sociedades-de Propagação da 
@lja, Civilisaçã_o d~ Africanos, e Exlincção do 
trafico da scravatura. 

Porém (sinto dizer) não posso deixar de notar os 
factos, que não abonão nas classes inferiores a sua 
moralidade superior á dos paizes catholicos. Como 
n~~ ad!11Íttem o sa?ramento da confissão para pro-

/ 

piciar a Deus, humilhando-se, e mortificando a so
erba (raiz de todos os males) ella é o paiz, em q ue 

ha mai!f duelos, suicfdios, e crimes capitaes que 
riianifé'stão desesperação de espírito ;- ' 

Em nenhum paiz nas classes inferiores ha maior 
numéro de mulheres perdidas : em Londres até se 
faz incrível a descripção official, que deu o inten-

dente geral da policia Colquoum na sua obra da poli
cia da M ~ropole . PreSêindo do peior que descrE!'Ve 

en aro na sua obra de 1818.-Church d'Engla 
c i -. 

uanto á Allemanha, sempre famosa pela sua 
moralidade, é-constante, que os estados catholicos 
da A. ustria.Jêm nella superioridade, até reconhecida 
pe os escriptores inglezes. 

uissa, tão louvada, e na maior parte hetero
doxa, costt a v nder a sua gente aos belligeranles 
Q§ mais 'oppostos, encontrando-se soldados suissos 
!1ºs exerc1tos, de~tr uindo sem causa propria a seus 
umaos, e seus pais. 

' de boa moral dar-sangue por dinheiro-, e 
mudar de partido faltando o soldõ ? J 
~ a Europa a regra sempre foi-nada de dinheiro, 
nada de misso-point d'argent, point d'stâssc. 

Tanto em Portugal, como no Brazil, a religião 
catholica tem inspirado heroicas virtudes, e espe
cialmente da lealdade civil, desde Egas J)funiz até 
os patriotas actuaes exterminadores de seus inimi
gos. O menor mal (ainda que gravíssimo) do art. 14 
seria o desestimarem os presumidos de- desabusa
dos e de l·ivres pensadores-a religião catholica, e ao 
supremo cabeça da igreja, centro da união da chris
tandade, não reconhecendo (como é já mui deva sa 
moda em outros paizes) o quanto a civilisação deve 
á cadeira de S. Pedro. 

Escriptores inglezes de grande credilo confessão,r/ 
que o ummõponfülc~ Gregorio Magno foi o que 
os resgatou do barbarismo, quando erão vend idos 
cõillõ - escravos, mandando roissionarios á Ingla
terra. 

oje póde-se dizer, que toda a sua prceminencia 
nas_artes, e manufacturas, ÇQmO este panno que ves-

mos.,, o orador apontou para a sua casaca) é a 
consequencia daquelle primeiro impulso, que e lhes 
deu para o catholicismo. ão obstante o ue Vol
taire, e o barão d'Holbach1 com os da sua ca âla 
tem éfi o contra os summos pontífices, escriptore~ 
10g ezes, ainda protestantes deste seculo, têm reco
nhecido, que de duzentos e cincoenta e seis, apenas 
trinta, tem sid_o notado~ de 9rav.es erros humanos ; 
e Jioscoe na vida de Leao .X, diz que a duração da 
Sé Apostolica por quasi dous mil annos é um mi
lagre político, que demonstra especial fa~or Divino 
á 1gr~Ja de Roma. ~urke louva ao pa a Pio VI pela 
sua virtude aposto11ca, e até por ter 'tQ seccar as 
lagôa§_Ponlinas, o que nunca fizerão os mais magna-

imos imperadores romanos. 
. Agora os pe~iodic?s inglezes es tão cheios de elo- ) 

g10s do fallecido Pio Vll, verdadeiro martyr da 
christandade. , 

A qu-e proposito se prodigalisaráõ os direitos po
líticos á heterodoxos ? 
~oda a sociedade_ tem o direito _de-pôr t.:ondições 

-_a quem n~lla quizer entrar : msso não ha dureza 
e rntolerancia coi;itra os estrangeiros, e muito me
nos se pó~e. _consi~erar _contra os nacionaes aposta
tas da rehg1ao do impeno. Do contrario receio que 
o mal irá além de todo o calculo. 

_O SR. CARNEIRO DA CUNHA :-Sr. presidente, eu 
nao me levanto porque pretenda com meus di&cur
sos mostrar as vantagens que resultão da liberdade 
religiosa ã nossa sociedade ; melhor do que eu 0 
manifestárão ?S illustres deputados que têm foliado 
a favor do artigo ; porém doe-me, Sr. presidente, 
q!!_e no seculo das luzes, no secufo XIX, e no meio 
des a assem ~~·- ~mdã_ liaJa ![Uem pÍetenda com
batei-o, quem nos queira reduzir ao tempo em que 



até era sacrile io foliar no diabo 1 O illustre depu
tããõ<pm cãbou de a ar cansou-se, accarretou 
Loda a histo ria, Lro a campo os_ pontífices da 
igreJa rQ.[11ana, e fil.!JlaLnão provou nada porque 
nãoPodiíU! O_".ar. O meslll.Q_ fez o reverendo_Sr. de
putado a quem não ouvi uma só cousa que fosse 
aLtêndivel. 

Deixemo-nos Sr. presidente, de renovar abusos 
que felizmente se têm ido acabando; ninguem aqui 
pretende atacar dogmas da religião catholica; a 
commissão só teve em vista esta_bol_I) o qii_e con
vém _e m _politica, e acautelar a cousas emquanto é 
tempo ; Ludo o mais é.J:..s_peal_iç.ar.. _p.alavras, e gas
tarmos Jllal as hgras que se podem em pregar _êm 
COlWlS..!1teis. O_myerend_2 Sr. dep\Úildo Rodrigues 
da osta disse que da sua província tem recebido 
cartas em que se manifestão receios de se estabele
cer na constituição a liberdade religio~a; pois eu 
digo que não tenho recebido nenhuma que conte nha 
tal ídéa, e creio que de tantos illustres deputados 
que se achão neste recinto nen hum ha Lambem que 
as tenha recebido ; ao contrario as de que Lenho no
tícia vinda de diver as províncias ·~ até da mesma 
do illu trc deputado, dizem que muito se estimaria 
que se approvasst:m cotes artigos; portanto seme
lhante allt~gacão não merece co nsideracão alguma. 

Tambem pÔderia mostrar, visto quê se falia em 
Evangelho, com elle mesmo, e com o Velho Testa

i meplo que a liberdade religiosa deve Seragradavel 
/ a Deu. , que sú póde admittir pureza e verdade de 

sentimentos e C11llo a es tes acciommodado. Por 
estes princípios se rngu lou a 1.:ommis. ão, estabele
cendo comtudo a religião catholica, como a unica 
que reconhccr mos por verdadeira, a religião do 
estado, e declarando-a a uníca mantida por elle. 

Eu não sei que mais querem estes senhores escru
pulosos, e admiro que lhes esquecessem o mencionar 
as 1·amagens e utilidade da anla ínquisíçào, p.ois 
que tanto e inclinão para o constran gimento e vio
lencia, de qu e é ímpos irnl resultar bem em mate
ria de religião . 

Porém í ·to já está tão bem demonstrado que inu
til seria cansar eu a a sembléa com a repetição de 
argument os a quo não e tem respondido senão com 
generalidade cita~õcs que nada miem . 

Voto poi~ pelos artigos porque os julgo de summa 
utilidade para o estado . 

O 1\. LOl'E " G .111A :- r. pre. idente, não é como 
theologo que eu entro na matería que faz objecto da 
presente dis•:ussão ; e desde já protesto não me ser
vir de argumentos que tendão a encarar a religião 
em : etação aos effeítos que na_outra vida possa pro
duzir . 

Como m mbro desta assembléa só me compete 
tratar do y LPma religioso •!m relação ás institui
ções politicas que derem reger o ímperio do Brazíl. 
E' uma rnrdade que não são unicamente as leis d<t 
sociedade civil as que gorernão os povos, e formão 
o espírito ou humor nacional, mas tambem os cos
tum es, e a religião ainda mesmo aquella religião, 
cujos dogmas, e preceitos sustentados por uma tra
dição permanente possão ser taxados de falso . 

'ão avançou um ab urdo em politica aquolle ím
f perador do f\Je xico quando disse que a religião de 
Jíespanha era boa para o he panhoes: assim como 
a do 1\lexíco para os mexicano . 

A historia das nações tanto antiga, como moder
na, nos nsína que a religião é a constante alliada 
da sociedade cívil, é o centro commum, onde se 
reunem todas as idéas qne os homens têm de pie-
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dado, de justiça, e de mo~alídade .. Este axioma p~
lítico não tem sido destru1do pelos illustres preop1-
nantcs que me precederão na discussão, e se exami
narmos bem os seus discursos veremos que elles se 
reduzem á seguinte questão. E' conforme a politi 
ca e ao espiritv da na~ão que Lemos a ho~ra de re
presentar a doutrina dos arts . 14, 15 e 16 do pro
jecto do consti tui ção? Jfo_di_go qu~ não; e que do 
modo porque se achão red1g1dos nao devem passar. 

Sr. presidente a constituição, que nós estamos or
ganísando, é o pacto social, ou com plexo de condi
ções políticas pelas quaes os brazil_ei ros pretendem 
exist ir em sociedade; estes. braz1le1ros por nós re
presentados são catholícos romanos, e não é de 
crer que seja conforme á vontade ger~l de u.m. povo, 
que vive debaixo de uma só communhao rel1g1osa, a 
admissão da liberdade de religião em tanta ampli
tude quanta a que estabelece o art. 14, que suppos
to seja um consectario do que já está vencido, com 
tudo não é necessario em toda a sua extensão . Este 
arL. 14 destróe o art. 16, porquanto admittidos os 
cidadãos de qualquer communhâo christã ao exercí
cio de todos os direitos políticos, nenhuma garantia 
se dá ú estabilidade da religião catholíca, como uni
ca manteúda pelo estado. Vejamos se esta proposi
cão é verdadeira. 
- Uma assem biéa constituinte e.tabelece hoje como 
artigo constitucional que a religião do estado é a 
catholic.1 romana, e ao mesmo tempo no arl. 14 
proporciona aos protestantes a faculdade de legis
lar : eis aqui como o que hoje constituimos porque 
somos c:itholicos, póde vir a ser destruído por pro 
testantes quando tiverem a nossa autoridade; eis 
aqui como promettendo, e jurando manter a reli
gião cath olica apostolica romana, preparamos a sua 
aniquilação neste imperio. 

Se a politica ingleza a este respeito nos póde ser
vir de exemplo, se com ella já se argumentou para 
sustentar a doutrina do projecto, com ella argu1uen
Lo cu para mostrar que taes artigos são inadmissi
rnis, porque, habilita dos os cidadãos de qualquer 
commun hâo chrislâ para o excrciGío dos direitos 
políticos, a religião do estado ha de ser aquella que 
um maior numero de. representantes da nação, e 
agentes do gornrno qmzerem que preval~ça. 

E' para preservar a religião dominante de um 
igual ri co, que os inglczes, tolerantes como elles 
são, excluem não só do corpo legislativo, mas ainda 
dos empregos de maior confiança todu aquelle cida-
dão que não professar a religião do estado . -

E' preciso notar que esta exclusão na Inglaterra 
offende positivamente uma parle consíderavel da 
nação, que professa a religião ca lholíca; o que não 
acontece no Brazíl, onde todos aquelles para quem 
se organisa a presente constituição tem uma só re
ligião . 

Não pretendo comludo dizer que a nossa consü
tuíção não garanta a liberdade religiosa, porque eu 
estou convencido de que a cunscíencia é .!ma facul
dade que o homem não póde sacrificará conrnncão 
alguma social, e que só é sujeita ao imperio da côn
vicção ; ma esta liberdade deve ser garantida de 
maneira que a religião de ·nossos pais, religião que 
tem a sua raiz no céo, e que nós temos jurado man 
ter, não rnnha a encontrar em tão ampl a disposi
ção o principio da sua decadencia no Brazíl. 

ão haja perseguição, seja livre á qualquer pres
tará Deu o culto que julgar ser-lhe mais agrada
vel, uma vez que o exercício deste culto não cause 
perturbações na ordem social; sejamos tolerantes, 
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mas esta tolerancia dere ter o limite qu e exige a 
nossa situacão política. 

Assim conseguiremos o fim a que nos propomos, 
merecendo de nossos commilcnLtcs o conceito qu e 
de nó$ fizerão quando nos incumbirão do ião impor
tante tarefa; e dos es trangeiros o reconhecimento 
por uma instituição que lhes franqu ôa a entrada 
em nossa sociedade. 

Portanto eu o!Tercço uma emenda aos arts. 14, 15 
e 16, que me parece dissipar todas 3S duYidas que 
na presente disc.ussão se tem apresentatlo. 

<1 E.c\IENDA 

1 
" Art. 14. A liberdade religiosa é tolerada no 

Brazil, mas só a religião catholica apostolica roma
na é mauteúda e approvada pelo estado. 

l « .A.rt. 15. Aqu elles cidadãos que professarem 

1 
qualquer das communhões christãs, podem gosar 
dos direitos políticos no imperio com as seguintes 
restriccões. rão poderáõ ser membros do corpo le

. gislalivo, e nem primeiros agentes do poder execu
tivo . 

<< Art. 16. As outras reli giões, além da Chrislã 
excluem de todos os direitos políticos áquelles que 
as professarem.- 0 deputado, Lopes Gama.» 

A 1 a parte foi apoiada; a 2• rejeitada e a 3• jul
go u-se prejudicada por comprehendida na doutrina 
do projecto. 

O Sn. BllAl\T ~TE' :-Tenho ouvido com sa
tisíãçao e rnteresse mostrarem todos os Srs. depu
tados nos seus discursos, tanto pró como contra os 
artigos do projecto de constituição qu~ e tão cm 
discussão, que o seu u111co fim é o maior bem da 
patria; discorl'e··se por principios ditrereutes, mas 
daquelle objecto ninguem se separa; e esta uni
formidade de pensar ha de ser mui vantajosa á 
nossa constituição, de que depende a rentura do 
Brazil. (Apoiado.) 

Em primeiro lugar todos concordão em qu e e 
declare religião do estado a ca tholi ca apostolica ro
mana; e com effeilo nós não professamos outra, 
nem queremos outra, e portanto tudo o que se diz 
para sustentar isto é superíluo, é perder tempo 
precioso que devemos escrupulosamente poupar; 
(apoiado) e é tarobem dar motivo a que no publico 
se su~peile que ha duvidas sobre es te objecto entre 
os representantes da nação, quando aliás nada ha 
em que todos estejão tão conformes, como a res
peito da nosrn santa religião, na qual virnmos e 
queremos morrer. 

Portanto o unico lado que eu enca rarei na ques
tão é o tia utilidade q_ue nos resulla da tolerancia 
de uaesquer sW.as relig1o_!'aS;· e com êITeito parece 
êvidente que mgito nos-convém attrahir a maior 
porcão possível de estrangeiros, se considerarmos a 
vãstaex.tensão do nosso territorio; a detei·minacão 
de acabarmos com o commcrcio l!S.k@Vatií.ra , 

-em r gfillg> efa maior par e na lavoura, fl- quê é 
preciso suppnr com' ci'.flõnos; e fina1m ente a neces
sidade de au,,.mencar~os a nossa populaçã9, o que 
será difficu tosissimo conseguir, aamittindo só
mente ao nosso gremio individuas de uma só re
ligião . 

Eu fui encamJg11do nesta JI!inha ultima viagem 
de convidar ésfrang~iros n~ra o 13raZil; e pcrsso as 
severar perante es ta augusta assembléa que por 
toda a arte da Europa achei a melhor dispoSiêão 
nõSãiiimos s iõmVfcliiõs para- virem eslabeÍe
cer-se no nõ sso paiz, com a clausula unica ae lhes 
s~ ~~ra~~ida con~titucionaTmente a suã religião . 

A~nglalerra era tão feliz a idéa que havia 
do nosso estado e ci rcumstancias, que muitos ar
tistas não duvidavão passar-se ao Brazil com seus 
bes,--é unicamente os embaraçava o não saberem 
c mose marcaria na constituição o direito de que 
lratJimos; e um grande proprietario me asseverou 
que se dispunhã';.'l assar ao Brazil com sua nume
rosa familia, para aqui se estabelecer, o que só es
perava vl!r como na constituiçao se ordenava o ys
tema religioso. 

oftanto, senhores, se nos convém clrnmarmo 
~m!!&e ir.os para o Brazil, do !ll'e eu CJ:ci.o que nin
guerr ouvida, não nos embaracemos c_om pequenos 
cscru ulo · a doutrrn a deste artigo afiança a per
man ente prosperidade do Ilrazil, chamando ao seu 
territorio a população de qu e precisa ara não ficar 
o seu centro m perpetuo dtJse rto, ao mesmo fempo 
que nesta liberdade não offendemos nem levemen te 
os no_sos co tumes, nem atacamo a nossa religião; 
e sem ella, sem a tolerancia absoluta de toda as. 
seitas religiosas não se póde obter aq uelle fim . 

Todavia parece-me que pótl e reduzir-se esta dou
trina a outra fórma, que talvez se entenda de em
baraçada de duvida e questões. Otrereço para is~o 
a seguinte 

« E~IE~D . 

« A religião catho!ica apo tolica romana é a re
ligião do estadoeunica manteúda por elle. E' porém 
permittida no imperio a li He tolerancia de todas 
quaesquer seitas religiosas.-Bran l .»-Foi apoiada. 

O Sn. SILVA 11 BOA:-Sr. p residente, pe~o a pa
lavra .paràüãra ex plicação sobre a falla do illustre 
preopmante o Sr. Brant Pontes, que tratou de per
da de tempo a discussão presente, suppondo que eu 
impugno a tolerancia de quaesquer sei tas do es
trangei ros, qu ando aliás clle co n idera ser o bem 
do Brazil attrahil-os, pela certeza de qu' não serão 
per eg uidos por suas crenças. 

Nunca tal impugnei, quando e propo.1 á di cus
são o art. 8° do tit. 2• cap. 1°, que cornmunica á 
todos os estrangeiros os direitos de ciJadão brazi
leiro , sendo naturali sndos, qualquer que seja a ua 
religião, cuj o artigo já se decidiu. 

A co n tituição não deve co nter artigo de pleo 
nasmo; se contradigo ao a rt. 14, é porqu in globo 
elll'olveu os nacionaes, dand o-Ih s liberdade reli
giosa, ainda sendo seclarios de differentcs commu
nhões ch ristã e em cima concedendo-lhes os direi- .l 
tos políticos. .,.. 

O Sn. CAn:rnmo: - Sr. presidente, como eu 
enunciei o meu 1'o lo quando se tratou do direito 
indi1·idual da liberdade religiosa, cumpre que agora 
o manifeste lambem ácerca de las declarações ou 
modificações feitas áquella liberdade. 

Já passo u o principio - que a religião, politica
mente foliando, é livre, isto é, que cada cidadão 
póde e devo ter religião por convkção propria, sem 
que seja licito á autoridade polit;ca constrangei-o 
por violencia, ou qualquer geaero de coacção, á ler 
antes esta do que aquella . 

·ão foi porém isto declarar que seja indifferente 
para Deus, e pelo que toca á responsabilidade que 
hil para com este Ente Supremo, seguir o homem 
esta ou aquell a religião, dar es te ou aquelle culto, 
como alguns honrados membros têm querido in
culcar que se póde deduzir daquell e principio, o 
qu e envolveria então a reprovada doutrina do in
di!Terentismo ou tolerantismo religioso e theolo
gico. 
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Pelo contrario se protestou muito explicitamente vencidos da verdade e excellencia da religião santa 

e de novo se protesta, que nós temos a fortuna de que professamos, cumpre que a constituição declare 
ser catholicos e que reconhecemos a revelação de essa nossa crença da man eira a mais explicita, que 
Jesus Christo, conteúda nos livros santos, e na tra- haja de garantir a mantença da mesma religião e 
dição apostolica, e interpretada pela Igreja em seus seus ministros, e dd. ao culto a maior extensão pos
concilios ecumenicos corno a unica reli gião verda- si vel. 
deira e a que sómente nos póde conduzir á salvação Assim se satisfaz á todos os meios legaes e quanto 
eterna. em nós está ao cumprimento de nosso juramento; 

Declarou-se porém igualmente que não obstante assim a religião catholica, passada de pais á filho s 
es tarmos persuadidos muito firm emente desta ver- por via da educação, commu nicada pela cathechese 
dade, reconheciamos a nossa incompetencia como aos indigenas e gentios, sustentada pela doutrina 
legisladores e representantes da nação, para poder constante dos pastores, pela mantença e honra dos 
constranger algum cidadão a seguir esta unica re- ministros do culto e pela maior publicidade e pom 
ligião, de cuja divindade estamos plenamente con- pa de suas ceremonias e ritos, terá, além da uncão 
vencidos; pelo que annunciavamos ser um direito ·e forca de suas verdades divinas e da santidade· de 
intlividual e inauf.arivel o decidir-se qualquer neste sua moral respeitavel, tudo quanto póde receber da 
gravíssimo negocio por suas proprias luzes e intima autoridade humana para penhor de sua segurança · 
persuasão; que a religião era por sua natureza vo- e propagação, conforme os ardentes votos dos fieis 
!untaria e livre de toda a coacção, e só desta ma- mais illustrados . 
neira meritoria e bem aceita para com Deus, pe- São justas estas demonstrações de nossa fé e da 
rante qu em cada individuo é responsavel a dar es- vontade unanime da nação que temos a honra de 
treita conta de haver seguido ou desprezado a ver- r epresentar, a qual foi sempre muito pia e anhela 
dadeira estrada apontada pelo mesmo Deus, sem sem duvida por transmittir á todas as gerações fu
que se possa escusar com os mandatos, ou violen - turas o sagrado deposito da religião de nossos pais. 
cias de ~utoridade hui;n~na; 9ue por i:naio'. que esta Que ju_lparemos porém do c_uli2__publico das ou 
se cons1d~re nunca e 111Lm1tad_a e .mfimta, antes ~lig!oes ? Poder-se-hãaizer qlle nãõ-e-s-t.ando 
tem o seu JUSto_termo nos da razao . ~Justiça, e neste este já aãs circum stancias do culto interno e da 
caso na essen~1a da mesma relig1ao; denvando-~e consciencia, nem mesmo nas do culto privado e do
de_ tudo que nrnguem póde ser es~ulhado desLe dt- mestico, que facilmente escapão á fiscalisação da 
re1to, 9ue n.ós. os mesmos caLhohcos reclamamos autoridade, pó de e deve ser sujeito á policia do 
nos !lª1zes d1ss1dente_s. . . . paiz, e é livre impôr-lhe no pacto social as condi-
~ 1ll~s tre comm1ssa? que red1.gm o proJecto, C?m ções que quizermos, permittindo o mesmo culto 

r~z~o JUigou necessano det.ermrnar bem este pnn- publico , ou negando-o como bem n0s parecer, e 
c1p10, porque do desconhecimento delle e da coa- neste espírito ju! O'o eu que forão organisados os 
fusão da verdade politica com a religiosa, tem re- arts. 14 e 15. ( leu~) 
su!tado grav1ss1mos damnos ao _genero h.umano_. Eu não posso approvar es tas distinccões feitas 

fo~as as vezes que_o~ cidadaos.e mmto mais as pelos artigos e depois de reduzir a materia delles 
8:U~?ndades, ~e .têm engido em vrnga?ores da re- á um só, eu~ exprimiria antes desta sorte: -Todas 
ligiao e da dlV!ndadc offendida, ª terra tem sido as outras religiões e crenças que tiverem existenci, 
se~pre alaga.da de sangue, e. os n?mes d.os, Anaxa- neste imperio serão toleradas em se u culto domes
goias, dos Socra tes e dos illustres ~lmstaos coa- tico e privado e ainda publico comtan to que não 
f~~d1dos com _os atheus pel~s. falsos JUizos d? ge ':_l- e ceda o recinto d~s respectivo~ tem plos e que os 
fJhsmo, vilm ligar-se no espmto por uma sene nao x .· . d 1. ·- , ff -
· te.. 'd de milhares de victimas das mo- seus sectan.os a pretexto. e r e 1g1ao nao .o endao_a 
rn uomp'. a, a.os_ . i moral pubhca, nem a vida, segurança e tranqmlh-
dernas pe1segu1 çocs e mLoleran c a . . . d de de qualquer habitante do imperio. 

E' portanto, senhores , de toda a ev1d enc1a o ª _ . . , 
principio da liberdade religiosa, se ella se consi- Esta reda~çao me. p~rece pre~envel: nosso temos 
dera lim itada ;í consciencia e culto interno, e ainda por verdadeira a reh giao cath olica: todas as _ou~r~s 
mesmo ao ex terno mas privado e dentro dos limites nós as tol eram~s, porque reconhecP.mos o pnnc1p10 
da propria casa , que lhe é intimamente connexo; que este ~egoc10 e ma~s do ~ornem para Deus do 
nem os nobres deputados que fa llárão em sentido q.ue.propriamei;ite negocio soc~al" e_ que s.ó podemos 
contrario se animárão bem a combatei-o; porque l!mllar o exerc1c10 do d1r01to rnd1v1dual Já sancc10 -
quasi todos protestárão que não pregavão a perse- n_a do, quando ~st~ se. oppuzer ªº· gozo e. conserva
guição e absolu ta intolera ncia das opiniões reli- ça? de ?ulros d1re1 tos igualmente maufenv01s e res-
giosas; e estou certo que não quereráõ que se es- pe1tavei~. . . . , _ 
pionem os cidadãos pelos buracos das chaves de Se p01s o pnnc1p10 e geral, por que razao se per-
suas casas. mittirá o culto, publico ás. communhões c11ris~às, e 

Consideremos, porém, agora as explicações e mo
dificações conteúdas nos artigos em discussão, que 
parecem referir-se principalmente ao culto externo 
publico, e principiando pelo ultimo paragrapho, 
conforme a observação do illustre deputado o 
Sr. Carvalho e Mello e admiLtindo o additamento do 
Sr. Andrada Machado, eu exprimiria assim es te 
art 16: -A religião catholica apostolica romana é 
a religião do estado, a unica ci,ue elle reconhece 
verdadeira, que elle mantém e a qual é permittido 
o culto externo, não só o privado e domestico, mas 
o publico em toda a sua extensão dentro e fóra dos 
t emplos.- Não ha co usa mais justa; es tando con-

se denegará as outras seitas, uma vez que fJquem 
salvas a moral, a paz e a tranquillidade do im-
perio ? -

culto dps judeus, por exemplo, não deverá ser 
tolera o em suas synagogas? Já um uobre depu
tado justamente se lembrou delles; mas foi comba
tido, dizendo-se que erão um povo de reprobos e 
aroaldicoados; permiLta-me agora o honrado mem
bro quê o asseverou que eu lhe diga não ter ainda 
encontrado no Evangelho, por elle tantas vezes ci
tado, o conselho ou preceito para fazer a guerra de 
perseguição aos judeus, pelo contrario, eu estou 
persuadido que alli só se préga a mansidão e tole-
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rancia, e que os judeus devem achar todo o favor' n€1la, porque· por mais que diga não poderei acres
entre nós. cenr.ar cousa que possa aclarar a materia ; muito 

Afóra o pequeno numero empregado no com- mais estando tão sabiamente demonstrada, no ele
mercio de agíotag_em e pequenas traficanciã8, os gante e erudito discurso que fez o illustre deputado 
judeus sãoc olonos JIU __ e muito convém al.tral}ir, e o Sr. Francisco Carneiro que acabou de fallar. O 
que milito facilmente se virão estabelecer no Brazjl; quo elle disse é tudo o que se póde dizer a este .res
elles são grandes capitalistas e industriosos, e ha- peito; e eu cada vez me honro mais e me encho de 
vendo sido rrnelmente perseguidos por toda a par- gloria, de o ter tido por mestre ; elle nã o só mostrou 
te, bastando dizer-se ~\loutcsquien que lhes com argumentos fortes, mas com ellicazes exemplos 
confisca vão os bens quando elles querião ser chris- estas soli rlas verdades, do sorte que convenceu de 
tãos, e pouco tempo depois os queimavão por não lodo o meu espirilo, que em certos pontos es1.ava 
quP.rerem sêl-o, é provavel que corrão affiuente- ora propenso a uma·, ora a outra parte. 
mente para a nação que lhes abrir os braços. Hoje portanto posso arro tar, livre do receios, 

Depois disso os judeus viverão sempre entre os com os discursos mais elegantes, posso compelir 
! portuguezes de quem descendemos, com liberdade com os oradores mais eruditos, pois firme nos soli-

\

. de culto em suas synagogas, de que ainda resta a dos principios, demonstrados pelo illustre deputado, 
Conceicão velha e isboâ, sem que dahi viesse nada temo; nem receio, que possão ser destruidas 

amno a gum ãõ reino~ que antes o so!Treu gravis- verdades tão bem demonstradas, e com lüo veridi-
simo pela perseguição e extermínio delles. cas razões . 

E' justo portanto que o Brazil, paiz nilo sú agri- O illuslre deputado tomou a si o apresentar as 
cola mas essencialmente commerciante, reparando razõr s porque a doutrina dos artigos deve passar, 
os erros dos nossos maiores , pague a divida em que porém cingiu-se a estes pontos de tanta importancia 
o commercio está para com os judeus, e· o!Tercça e talvez já por cançado, não se fez cargo de respon
emfim um asylo aos inventores das letras de cam- der a algumas objecções dos illustres deputados que 
bio . fallárão cm sentido co ntrario ; portanto, Sr. presi-

Toduvia eu não quizera que se faculte só ás com- dente, é sobro es tas que vou a foliar, e antes de en 
munhões christãs e judaicas a liberdade do culto, trar na maleria não posso deixar de pedir a ordem 
eu desejo que postas as condições acima referidas, sobre o que disse um Sr. deplttado quando elogio11 
ella se estenda á todas as crenças . a conduc ta dos portuguezes, e tc. 

Nós devemos convidar o maior num ero de colo- Estou convencido que aquellas expressões não fo-
nos que ser possa, e de toda a parte do mundo; rão filha s do seu coração; quero me!mo crer, (como 
venh üo a milhares, o irnperio é bem extenso, todos creio) que foi lapso de lingoa, pois bom P. até arre
nos são necessarios. Os inglezes já têm eslipulado dar semelhantes sons dos nos os ouvidos, para não 
a tolerancia para si, e para todos os estrangeiros offendcr com elles os illustres brazileiros. Disse 
de religião dislincta da nossa; os inglezes tem um mais que eu proferira uma falsidad•J, quando affir
templo nesta capital, e que males nos tem dahi mei que os protestantes, não tinhão menos morali-
vindo ? Nenhum certamente. dade que os catholicos . 

Porque razão pois os não lerão oulras commu- Sr. presidente: talvez se possa dizer que têm 
nhões ou seitas? :lluito embora se lhes imponhão mais moralidade do q110 as nações catholicas; o e 
condições, como pc\Q tratado de 1819 se convencio- acaso nós olharmos para a historia das nações, ve
n árã_g ~1 os inglezes; não tenhâo os ten1p os cam- remos esta verdade mui claramente. Disse um illus
panarios, nem a fórma exterior dos nossos; res- trc deputado, que os argumentos de que se tinha 
peitem o.s sectarios o estabelecimenlo religioso do lancado mão, não podião destruir as razões que elle 
paiz sem o turbarem com disputas e proselitismo; exp

0

endêra, nem as que dera o illustre prelado; mas 
tudo isto é conveniente e conforme á policia da Eu- eu lambem posso dizer que elle não respondeu ás 
ropa civilisada; fação-se estas e outras declarações, minhas observações, apoiadas por alguns Srs. do
se parecerem necessarias, mas não se ataque a li- pulados. 
herdade do cullo aos heterodoxos, que já se acha Disse o illustre prelado qu e se a França tolerava 
vencida; nenhuma utilidade virá ao imperio de se essa diversidade de seitas, é porque já as havia, e 
constrangerem os homens á praticar actos contra- era assim precisa aquella medida. Não ha duvida 
rios á sua intima consciencia em ma teria tão grave, que aEsim foi; mas eu digo, que como nós havemos 
fazendo-os refalsados e hypocritas. infallivelmente ter a mesma necessidade, que a 

A fallar a verdade não sei como, postas todas França teve em as admiltir, logo que venhão para o 
estas declarações. e modificações, disserão homens nosso paiz estrangeiros estabelecer-se, melhor é 
tão abalizados por seus conhecimentos e tão reli- que o que havemos de fazer depois por força de 
giosos, que eslremec1ão da liberdade dos cultos, e necessidade qua11do já es tiverem introduzidas as 
como que temião o concurso de outr11s crenças 1 Eu sei tas, o fa ça mos já por liberalismo, e mesmo para 
sou de c1mtraria opinião, e acredito muito no - mais depressa concorrerem os esl.rangei ros a esta
Portce inferi non pran;alebunt advertus eam. - belecer-se no nosse paiz. 
Q.ua~to ao que sP. diz nestes artigos 14 e 15 sob re os Para es te fim é necessario desde já conceder a 
direitos politicos de boamente co_nc~rda r11t com ai- mantença das suas religiões. Quando um homem sahe 
guns .dos Srs. deputados , que . nao ~ aqui o lufíar de seu paiz para ir estabelecer-se em outro, perde 
propno ele tratar desta materrn; nao ouso porem lodos os direitos politicos que tinha naquella socio
dizer. co!TI~ me parece te: ouvido que. tal clausula dade a que pertencia, e por isso como ningu em os 
fosse msid1os.a, antes ~011~1 dero q~c os 1llustres au- quer perder para não ter outros, desde já se lhe deve 
tor~~ do proJecto só.t1~erao em vista com esta ~on - admittir a sua religião, pois ao menos não é despo
c~s,ao attrah.1r o ma10r nu~ero de colonos poss1vel, jado d'aqu elle que elle deve conservar, e nunca 
tao necessanos ao nosso pmz. perder, como é a sua religião, que deve conservai-a 
. O Sn; ;'!º '..'TESUMA :.-Sr. preside~te: es~a mate- ainda mesmo com a perda de outros dir~itos; de 

na esta Ja tao debatida, que eu nao devia fallar outra fórma, ninguem se abalança a sah1r do seu 
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paiz para vir fazer seu estabelecimento, aonde fica 1 Estes laes é que para se pouparem á vergonha de 
inhibido do uzo do cu!Lo que dá a Deus conforme se verem conhecidos por máos e estupidos, não que
cntende que é bom; se algum vier a este paiz, será rcm admittir a doutrina. 
só por motivo de commcrcio, e voltará ao seu a Eis aqui, Sr. presidente, quaes são 03 brazileiros 
gozar do fructo de sua viagem, no gozo dos direitos que não querem a doutrina dos artigos, ao mesmo 
que lhe outorga o seu paiz natal, ou outro l{Llalcruer tempo que no clero brazileiro existem homens mui 
para onde vá e goze do culto de su..t religião . dignos e que o honrão; e para exemplo trago o que 

Diz-se mais que o povo do Brazil não quer a in- nós vemos, e temos observado agora, ,eois sendo o 
trusão de outras seitas, e apresenta-se isto com a clero a classe que em todas as convul~oes pollt1cas 
face de que o povo entende que se lhe dá outra re- sempre propende para o mal, entre nos tem sid~ o 
ligião; é bem lem brada! como se o povo amda a avesso; e o clero quem mais tem trabalhado, e feito 
parle mais credula não conhecesse que a nossa reli- mais esfo rços .1: favor da causa , e dado provas de 
gião ó a catholica romana, e que jámais se pretende quanto a apre~iao . . _ 
tocar nes ta, e que o que se permitte é a tolerancia Portanto so os out~os que apontei, é que sao a 
das outras para os estrangei ros que as professão I deshonra d?. co.rpo, nao querem. a tolerancia, pelo 
Não haja receio ; o povo não s1;: assusta com doutri - motivo que Jª dei de avarentos, e ignorantes; o bom 
nas tão claras; nem eu se i, senhores, como se póde clero, e~tendido, e . que ama verdadeiramente a 
ara nçar uma tal proposição! causa, nao pensa assim. 

Eu quizera saber como 0 illustrc reverendo tlepu- Disse ~ais o il!u s.tr~ de ~utado que . nó~ não lemos 
tado sabe que 0 povo não quer, e 0 que é que não estrangei ro~ que s1g.~o diversa~ rehgioes; e bem 
quer. O que nesta asscmbléa se trata é de garantir que a este a.1gu~ento Jª se ~en~a iespondido, sempre 
aos estrangeiros 0 direito de dar a Deus 0 culto que pergunt.are1: nao lemo~ nos Já tantos estrnngeiros 
el! es entendem que é bom ; pois a nossa religião ~u:ip regados pela_ naçao, qu ~, s~guell?- differente~ 
e tá sabido qual é, que é a religião catholica ro- Sf}tas e e~tre ~!le~ alguns q~e Jª t~m feito serviços,
mana, como bem claro se expressa 0 art. 16 que Nao. merecera o elles a co~si~eraçao de se lhes per
diz - a religião catholica apostolica romana, é a m1tt1r o culto da sua rehg1110, de se lhe tolerar a 
reli gião do estado por excellencia, mantida por sull: cren.ça ? . 
cl!e -. As outras religiões christãs, 0 estado não as Sem irmos bus~ar factos a.trazados, temos nos 
mantém, e só os que as professão gosão dos direitos ~.oss.os dia loi:d_Cochrane, pr~mmro al~1~antE2 ao 
politicos; e toda. a mais são apenas toleradas e a s ~rv1ço d.a naçaoJ e outros mwtos-ofii:crnes. E nada 
su'.1 profi · ~i~o inhihe 0 exercício desses mesmo; di- d_i~to. fa~·a {lezo para termJs. cons1cleraçao com elles? I. 
re1to3 polit1cos . ;\ao, nao e poss1vel negar-lhes esta ~arantia, nem 1--'-... 

. . . . _ certamente o po•o quer que os privemos della; " 
Como pois diz ~ 1llustre ~e putado que o povo nao quem 0 póde querer silo unicamente como jã disse 

l{U ~r? Só se rnhc i _so partic1~larmente, ou considera alcruns vio-arios avarentos e . ... . , ' ' 
o Pº"º do Brnz1l tao pouco illustrado que nem en- 0 0 

' . 

t nde o sentido dos artigos; ou se tem tido repre- O SR._ Roo11.1GuEs DA C.osTA: - En requeiro a 
sentaçües a i dirigidas como prelado, e a isto chama ordem, Sr. presidente, o 1l~~stre depu~ado ataca 
ter co nsultado o llrazil todo; concluindo que elle ª?''amente uma clas_se que Jª ~o pnnei~10 do s.eu 
ante não quer admillir em seu seio os estrangeiros chscurso ataco u; e11ta~ por delicadeza nao pedi a 
do que conceder-lhe a facu ldade de darem a Deus 0 ordem. parn que se na~ d1cesse que rnterro111p1a_ o 
culto que bom lhe parece segundo a sua crença. seu d1 curso. Aqui esta estabelecido, que se nao 

Eu ao menos não tenho noticia de que haj& sobre fal!e contra classe alguma, e portanto o Sr. <lepu-
isto impugnação pelo povo, nem ainda vi que hou- tado tem ~aliado _fóra da ordem, a qual reclamo, / 
ve se quem se lembrasse de dizer que com a dou- para que nao contu~ue a atacar o clero . 
trina dos artigo 14 e 15, se corromperia a moral. O Srt. lllo:'ITESüllA: - Eu persuado-me que não 
, 'r. pre identc : o povo quer, porque não ha da faço ataque algum ao clern, quando digo alguns 
parte delle opposição alguma, nem ao menos <'m padres vigarios az;arentos; fallando assim fallo em 
r epresentação; e SI\ a ha, que appareça. particular, e não ataco a classe. 

Os que não querem isto, se rão talvez alguns pa- o Sn , nooll!GUES DA COSTA: - O illustre depu-
dres cheios de superstições, alguns vigarios avaren- tado foliou em geral: padres Yigarios são todos. 
tos 9ue o que querem. é arranca r do rebanh~, se o Sn. \lo:'ITESUm: _E' preciso rnr bem 0 que 
voss1vel Mr, quantos vrntens este te.nl.rn, a titulo cu disse. Torno a repetir, eu disse que alguns pa
dc benezes, e COJ? a .cap~ do cullo dtv1~0; que se dres vigarios avarentos é que podião dizer que não 
I!ersuadem q~c sao _ v1ganos pa.ra ~e enriquecerem tinha lugar a doutrina do artigo; a esta pal'te do 
a sombra da viga raria , e que a!I~ctao .grand~ sant1- clero é que eu increpei, e não ao clero cordato 
dade,. q~iando :ealmente ell es nao e 1mportao com porque a e te até fiz elogio, observa ndo ~ue era ~ 
a r_ehgiao, ~enao pelos, seus redilos; estes ~ai vez primeiro a prestar-se a favor da causa, quando 
serao os umcos, que_ nao querem a toleranc1a dos víamos que nos mais paize- onde hal"ia convulsões 
cultos; e porque a nao qncrem? de governo o clero era sempre propenso ao mal. 

Será porque a achão prejudicial ã nossa santa Ora se eu disse islo em favor e abono da classe 
religião? Não; não é esse o fito; não é por zelo da em geral, como é que lhe fiz ataque fali ando d'al
fé ; outro é o motivo ; é porqu.e se persuadem que guns indivíduos della? 
não podem augmentar as uas renrtas, e porque não ão tem pois o il!ust.1·e deputado nem a menor 
querem por orgulh~sos ver a par Je si, homens que razão para quernr que eu seja clwmado ã ordem; só 
tendo errado na seita religiosa, são assás illu lrndos por não dar toda a attenção ao meu discurso é que 
em tudo o mais, e que postos a seu lado, pódr.m pediu a ordem, pois não a pediria de certo se se 
fazer conhecer ª· ignorancia de muitos que hoje lembrasse que separei o clero corduto, da pequena 
passiio por entendidos, e podem em maLeria de moral fra cção de alguns padres vigarios: não se ataca a 
dar-lhes lições, e convence-los de erros. classe quando se falia de alguns indivíduos della. 
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Arrora o que quero saber é se com efTeiLo devo fallar 
oi.:' não; eu julgo que posso, e que o illustre dep~1-
tado, me não toma a pala na; espero lambem nao 
llJ..Q.ÃgStiJ.r a s_ua morbid~ delicadeza com o mE'u dis
cu rsõ, e que antes sera benevolo, e me desculpará: 
port.anto t.:ontinúo. _ 

Disse mais o illustrn deputado, que nós nao esta
vamos no tempo de Voltaire; eu me admiro que se 
di rra tal l Quem é que pretende aqui pregar a sua 
do"utrina, ou derramar as suas libertinag_ens l Nin
guem . 

Aqui trata-se de tolerancia, não se examinão 
do rrmas. Portanto não tem lugar semelhante lem
br~nca. Falta agora só responder a outro Sr. depu
tado· que diz que em artigo constitucional se não 
deve'm dar direitos poliLicos aos de outra seita, com 
tanta amplitude que possiio vir a ser nomeados de
putados; porque a_ssentan_do-sc neste. recinto, 1>óde 
acontecer, que, sejão mais os de diversas smtas, 
que os da religiiio catholica, e desta manei ra, por 
uma lei destruir-se o artigo 16. 

O illustre deputado quando ni sto reparou, não 
vio que a religião catholica apostolir,a romana, 
é a unica mantida pela nação; e que ás legisla
turas ordinarias não é permittido fazer refo rmas, 
em malerias constitucionae~, sem se verificar, além 
de outras circumstancias, o requesito de se acha
rem os representantes da nação muui~~s de po
deres para i~so; ora sendo a nossa religião a ca
tholica apostolica romana, a unica reve.llada por 
Deus, o que temos nós a temer, como d1~se o Sr. 
Carneiro , contra o que é mantido pelo mesmo !1eus? 

Como será possivel que a nação dê procuração 
com poderes, para tal mudança? Logo, não podendo 
ter lugar os inr,onvenienles que se apontão, não 
posso approvar a cmrnda que se ofTereceu neste 
sentido, porque o perigo é só imaginario. 

Quanto íl emenda do Sr. Henriques de Rezende, 
não me posso conformar com ella, quando estabe
lece que o que apostatarem da religião catholica 
apostolica romana, percão o gozo dos direitos poli
ticos ; pDrq11 e é proceito posto por lei em opposição 
á garantia da liberdade religiosa. 

E11 sou catholico romano e como tal e pero ser 
inabalãvel na- minha religião; mas se or minha 
dcsgraca, passar para a outra crença, quererei 
Jl.er er ·o gozô dõs direitos olilicos 'l De certo que 
não . Dêma1s cu não sei que cs ..ass.ernbléa esteja 
;iiftorisada para punir crime!_ religios.Qs, crimC's 
que não têm nada de politicos, porque são~ó cri
mes do homem para com Dens; se o homem der a 
Dê.üsúm culto que lhe não agrade, elle o punirá 
comavara áa justiça; Ueus não precisa que os 
homens vinguem as suas ofTensas ; elle castigará o 
que apostatar, como bem lhe approuver; nós não 
temos autoridades de castigar crimes a que não 
sabemos 'proporcionar penas ; contentemo-nos 
com fazer nossa obrigação no que diz respeito á 
nossa religião. 

ão vemos nó , senhores, o que pratica a divin
dade 'l Se ella so[re tantas maldades nossas, e nos 
tolera, porque não sofTreremos que entre nós vi vão 
e gozem do mesmo que nós gozamos, os que têm 
crenças differentes? Porque não seguiremos o 
exem plo de Nosso Senhor Jesus Christo, que no 
momento, em que estava sendó crucificado, pedia 
a seu bemdito pai, o perdão daquelles que o cruci
ficavão, que pcrseguião a religião, e que por ella 
mesma o leva vão ao supplicio 'l Se nós temos em 
Deus este exemplo, que nos deb::o u, porque não 

segliirnos os seus passos, porque sendo nós catho
licos romanos não seguimos em tudo a sua lei ? 
Ellc não pregou a sua doutrina, a ferro e fogo ; 
propagou-a por meio da pregaçiw dos s~us ar,osto
los, e com docura plantou a lei evangelica. {Ü ta
chi grapho dec!á rou que não póde acompanhar mais 
o illustrc orador pela rapidez com que fatiou até o 
fim do seu discurso .) 

O n. VEnc:uEmo :- 1\tuito se tem dito sobre a 
materiaeíll discussã.o, e sobre o en bom ou máo 
res ultado; tom-se apontado utilidades que se al
canção o tambrm coo cquencias fun e tas que póde 
ter; tudo isto está dito pró e contra; mas cu con
fesso que não me posso inteiramente conformar 
porque o acho em parte muito amplo, e em parte 
muito reslricto. 

Acho-o muito amplo porque con idero que nem 
todos estarão nas circumstancias úe gosarem dos 
direitos po liticos, e todavia aqui se concede a 
todo ; e além disto comprohend em-se cou. a difTe
rcntcs como se forma sem um só objecto. Cada 
cousa tem o seu lugar proprio; aqui trala-se de 
religião, e não de direito polilicos; estes têm o 
eu lugar proprio, e para elle queria que se reser-

vassem .... ............ .. .. . ..... .... . .. ··· · · · 

Confesso porém que não me posso per~uaúir que 
esta doutrina seja contraria á opinião publica. Tal
vez a muitas pes oas menos illu tradas desagrade 
a amplitude que se dá á liberdadA religiosa por 
presumirem que vai de enco ntro ú religião, e com 
isto se assustem ; mas cu na verdade não vejo em 
que se ataca, com esta liberdade, a religião catho
li ca romana l Se nós forrnassemo um conci lio de 
bisvo , querPriamos certamente que todos cressem 
na religião catholica, mas não obrigarimos ninguem 
a cs.a crença, porque não póde admitlir violencia. 

Não póde pois er contraria á opi ;iiào publica 
uma tal doutrina, porque o poro do ~ ; ··azil não é 
cstupido ; nem ha povo a~um na Enro ;·a que seja 
tão Loleranle como o do .l:!razil. Aq11i su disse que 
admittida esta doutrina chegariamos :i ter nos car
gos publicos pessoas que tives cm apostatado, o 
que influiria sinistramente sobre a moral publica; 
mas eu digo que não ha tal ; e que iulgo ser mais 
util admittir apostatas desma carados do que apos
tata mascarados ; na verdade a ter de escolher 
antes tel-o conhecidos do que encobertos ; e como 
ha paizes onde se tem admitLido as seitas prole -
lantes, nclles S•3 podem ver os resultados de tal 
medida sem ser preciso que eu faça aqui a enume
racão delles. 

Disse lambem o mesmo nobre deputado que nós 
só estamos autorisados para fazer leis constitucio
naes e o que fór urgente, e que isto não entra no 
numero destes objectos ; respondo que a doutrina 
é constitucional ; e que ainda que se quizesse consi
derar como ma teria de lei regula1 •1en tar, é das mai 
urgentes porque se trata de est;ibelecer com ella 
um dos p.rincipios fun damentaes da sociedade ..... 
Finalmente se temos em vista o augmento de po
voacão, como havemos convida.r pãra esse fim os 
estrangP. iros, e esperar que elles queirão adherir ao 
pacto da nossa sociedade sem lhe garantirmos esse 
beneficio, que tanto desejamos para nós. (0 orador 
ainda discorreu largamente soLre o objecto, e expoz 
as razões da emenda que uisse propunha aos tres 
arLigos, mas não se entendeu o tachigrapho Victo
rino.) 
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A emenda que offereço é concebida nestl.ls ter- primir a sua vontade ; mas o que se nega, e jámais 
mos : provará o lllustre deputado é que a assembléa con-

<< Substituição aos tres artigos.-A religião ca- traria a vontad e da nação, dispensando temporaria-

l 
tholica apostolic11 romana é a religião do i.mperio, mente, e ainda por todo o tempo do exercício de 
unica mantida por elle, unica com culto publico ; deputado, ao Sr. Brant Pontos, para ser empregado 
é porém livre o ·culto privado de todas as outras em uma commissão, em que são de maior impor
que não forem destructivas da moral. tanr.ia para ·o estado os seus servicos, do que nesta 

« Supprima-se o resto neste 1ugar.-Vergueiro .. » assembléa. • 
-Foi apoiada em ambas as parles. O que de nós exige a na~ão, o que é da sua mais 

o Sn. PnESlllENTR declarou que estava adiada a bem pronunciada vontade, e das suas unicas vistas, 
d é que em tudo consultemos sempre o seu maior 

discussão por ter dadoª hora as indicações. interesse. Tudo quanto fizermos com este intuito, 
O S11. VEnGuEmo :-Eu requeiro que continue o dentro das raias que nos são essencialmente mar

debate até se ultimar, de outro modo nunca terá cadas pela fórma do governo, que a nação adoplou 
fim esta discussão. proclamou, e jurou, podemos affoutamente aflirmar 

Consultada a assembléa decidio-se que não tinha que é a expressão da nação; vi~to que em nós, 
luo-ar o requerido. como seus represenlantt>s, depositou ella os seus 

Seguio-se o parecer da commissão de constitui- destinos, e nos não poderá arguir de malversasâo 
ção sobre a nomeação do Sr .. Brant Ponte para quando procuramos o seu maior bem .. 
negociador em dres, cujo parecer fôra designado Já es tá demonstrado que muito importa ao ser
nãõrdemdo dia para se discutir na hora das indi- viçõíiãcion.al, que 0 illustre tlepuradõ 0-sr. Brànt 
cações. on es e ninguem outrem, ainda da maior con-

0 Sn. CARNEIRO DE C.tlIPOS :-Sr. presidente: fiança, seja encarregado da negociação, que elle 
ão me levanto para produzir novos a rgurn entos ~mo j~ principiou ell'! Lond~es c~m bons a~spi~ios 

a favor da requisição do governo, porque ella assaz 01c auxihos. Como vo1s se pode dizer que nao e da 
já está justificada pelo parecer da com missão, e vontadê da nação a dispensa que se propõe, se com 
pelas reflexões que eu offereci na sessão de hontem. ella promovemos o seu maior interesse? Como se 
Elias me convencem tanto da urgente necessidade affirma que não temos poder para a conceder, quando 
de disponsarmos na lei, para wanto antes poder os nossos poderes não forão, nem expressa, nem 
ser enviado a Londres o Sr. Brant Pontes, que não tacitamente, coarctados a este respeito? Não se 

sso considerar os argui:nentos do illustre deputado altera a representação nacional ; porque vem o 
o Sr. Montesuma, senão como uma opposição supplenle ter lugar na assembléa, na ausencia do 
pro (õrmula; nesta bem fundada persuasão eu me Sr. Brant Pontes , e es te não deixa de ser deputado; 
jülgar1a dispensado de fallar mais desta ma teria, pois se concluída a sua commissão, estiver ainda 
se não me parecesse conveniente re ponder ao ar- congregada esta assembléa, nella entrará para con
gumenlo, com que pretende mostrar, que esta au- tinuar corno até agora no seu exercício . 
gusta a sembléa não tem poder para conceder a Se o illustre membro reflectisse bem que a nação 
dispensa de que se trata, e que hontem ficou sem nomeou pessoas quo supprissem a~ faltas dos depu
resposta, por se declarar o parecer adiado na fór- lados ordinarios, e sem nos marcar positivamente 
ma do regimento. quando os poderíamos admittir, nos constiluio jui-

E' cousa pa mo a que e negue agora á esta zes das vezes que legitimamente elles podem ter 
assembléa a faculdade de dispen ar n'uma lei regu- assento na as embléa, não diria que nós não temos 
lamentar, por ella mesma feita e sanccionada; poder para dispen ar mesmo temporariamente ao 
quando em outras occasiõcs tem ella sido tão exal- r. Brant Pontes. A' vista disto não ercamo. 
tada em preern:ncncia, autoridade e podor, que tempo, desembaracemos já o_ illustre deputado, 
bem pouco faltava para ser elevada á categoria de para poder quanto antes partir para Londres. 
omnipotente! Em outras occasiões a assemblé~ é O R. SILVA ·L1sBo.1: - Sr. presidente: Ainda 
S_?ber~n~, tudo póde; agora os_ seus _podere~ sao que reconheça haver alguma difüculdade no objecto 
tao 111mtados, gue bem estendidos nao ~l~egao a em discussão, comtudo voto pelo parecer da com
C?ncedcr uma dispensa l E a que fi~ e. dmge .esta missão. Já estão dadas as razões substanciaes pelo 
dispensa? Para se preencherem as princ1paes vistas r. minisu·o de estado; eu submelterei á esta au
da. nação, quando nos delegou ?S seus po~eres; gusta assem biéa, algumas subalternas que me 
pois. é para . se obter um beneficio ~e alta impor- occorrem. Qnamlo assisti á deliberação sobre a lei, 
tanc1a, un~ mteresse bem reconhecalo, e pura- em que ora se funda o illustre preopinante, que 
mente nacional ! votou contra o parecer· não se teve em Yista o caso 

O illustre deputado não limita o poder da as- extraordinario de um enviado á corte estran;7eira 
sembléa nesta materia, porque entenda que el.la não e ao ménos no meu entender unicame·ftte s~ con~ 
possa dispensar n'uma lei, que ella mesma sane- siderou a co nveniencia de ob~tar a reunião de ser
c~ooo11, e_ que não constituind_o um art!~o constitu- viços si multaneos nos empregos dentro do imperio . 
c1o~al, nao tem o sello da 1mmutab1~1da~e, p~1s Portan to a lei está em seu vigor; e ser]} duvida 
sena absurdo pensar, que o poder leg1 lat1v~ nao °'ª-ºse devia admittir ao Sr. Brant Pon e a sen-ir 
tem faculdade para der:o~ar ºli: abrogar as_lc1s r~- no prazil dous en.pregos. !\Ias, quando a lei se 
gulamentares,. ou adm1mstract1vas, e muito !11ª1s deva intcrpretrar com generalidade, até para ex- • 
P!lra nell~s d1seensar, .. todas as ".ezes que o inte- cl uir serviços de deputados em missão diplomatica 
resse publico assim o ex1Ja; ~lle vai proc!trar forças parece ter lugar a dispensa pela suprema utilidade 
para o seu argumento nas vistas da naçao, quando deste conn-resso seaundo a reara gei:al de direito 
elegeu o seu representante. pois uão fa

0
z acto' de :i·bitrariedade, mas de utilidad~ 

Niuguem certamente dirá que esta assembléa publica. 
póde ir contra o voto da nação ; pois se a repre- Seja-n:ie licito dizer com os j urisconsu,I,tos pra ti- j 
senta, nada mais deve fazer do que fielmente ex- cos : pe1amo-nos de (aliar sem texto . lendo este 
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congresso determinado, que provisoriamenle se 
guardem as leis da rnonarchia, acho na ordenação 
do reino Jiv. 4°, tit. 44 a seguinte decisão no§ 8, 
que parece ter alguma applicação ao presente. caso 
- « E posto quo antes do tempo da companhia ter 
« acabado nenhum dos companheiros se possa affastar 
« della, todaYia em certos 1:asos o poderá fazer ..•. 
« assim como - Ee o que se affasta da companhia 
" allegar, lfUe é enviado por nós, 011 pela repu
<c blica á algum negocio. i>-As circumsLancias do 
t empo reclamào, que, quanto an es,se envie algum 
negociador íí ondres, a· dili i;inciar o reconheci
nfenLo iliLJ!.OSSa indepen encia pelas maiores po
íençlé!S marüimas da E!Jropa. E não ha co usa mais 
fundada em razão tlo que o recajtir a ~colha E_l m 
deputados desta assembléa, que, alemae er por si 
a con ança ô nosso Imperador, não menos a tem 

I dos representantes do povo, e reune as esp::.;iaos 
vantagens de Ler já começado a entabolar negocia-

1 ções com o governo britannico, á bem do lmperio 
· do Brazil, e com feliz exi to notorio, accrescendo o 

ter estado antr.s da commissão do nosso governo 
naquella córte, e em consequencia adquirido os 
conhecimentos publicos e particulares que· a sna 
alta patente, e o credito da sua casa naturalmente 
dão em todas as nacões cultas . 

ConsJ.i! doo_periodicos inglezes, que aqnelle go • 
vernôenviára pessoas de sua confidencia a irem ao 
!JU~rio - o Mexi.co- exam_i_iiiír_li ~J:!0o do paiz~ para 
se poder resol rer ao réconhecimen to ela nova ordem 
politica nelle proclamada. Esta predisposi ção rn
rosimilmente facilitará favoraYel complemento da 
negociação principiada pelo nosso depntado. 

Temos exemplos na mrsma lnglu.terra, enviando 
ao lord CasllorgllJID a lor9. -V:ettjnglQ!l, aos_cQn
gressos do CQn tin ente, sendo aliás aquelle ministro 
ae estado, L<.!l!lli!lm aepulado da casa dos communs, 
e aquelle general, membrõãa éamãra aha tlo par
lamento. 

Tambem a França , quando foi ameaçada pela 

\ 

confederação de Pilnitz, que projectou a de, trui~ão 
da nova ordem desse paiz, o corpo legislativo 
mandou a seu de ulado Seyés á negociação com 

J El:rei da Pr_ussia; sendo naqurlle tempo celebre 
a anedocta de qne o rei perguntando-lhe com ironia 

·1 - se os soldadosfrancezes erâo bem disciplinados,
aquelle deputado respondêra - nossos inimigos o 
dirão. 

Ainda que estou persuadido, de que P--gO\tUl"DO 

inglez, bem .. calculan!lo os sens int~es.ses, dente_ as 
Tantagens de reconhecer a mdependencia o Im
perio do Brazil e já n-o seu parlan1eiíto- errnnis
ter!.g_~ ~enhãQJeitÕÕeclarnçõeSãm1gave1S,-a1zeíi do 
~ ord Liverpool Iij! rélaLõriõ sobro o estado do 
commerctQ o pa_iz, 11a;; relaçõês com Portugal e 
Brazil, que~orçando-se a quatro milhões es!cfrlinos 

(

a· exportação, tre~ quartos erão l!_ri! es te imperio, 
s~rrdulte~spera r d'aqui emoíanterapido progresso, 
entretanto que Portngal se acha estacionario; eJ!_i
ze~CMininff, qu e havia justa 9.!1e~a contra 
as Cõ,rtes ele L1s oa pa ex•Jcurão dÕs tratado , entre-
tãn1Ô que experimentava éôns1ánte e Iiberal obser
vancia delles no governo do Brazil; não convem 
peroer momenCo (fo- coi'iCiTíãfllnosso favor um go-

l verno, que éo unico, que, com providencia politica, 
declarou não ser parte na sa'IJJ.a...Q.llfonça, e que to
davia lem a maior iníluorÍcia no t i"Gat ro político. 

\ 

Emflm permitta-se-me lembrar aqui a maxima õo 
estado de El-rei de Portugal D. João V. - Giierrn 
coni todo o mundo, paz com a Inglaterra. 

O SR. CARNEmo DA CuNHA: -Aqui se tem dito 
que o nobre deputado nomeado pelo governo para 
nosso agen e em ng aterra era o que estava mais 
nas circumstanc· as de desempenhar a commlsSão, 
porque era da l<Q!lfiauca do Imperador e lambem da 
11 acào, e porque tiij}1a em Inglaterra enlabolado Jã 
uma pegQ..ciação com bom~to; eu não êluvido dos 
seus talentos, não uv1ao que seja muito capaz de 
de empenliã r o qne se lhe incumbir; mas resta saber 
s~ nós pou mos di spensai-o do exercício de depu
taao para sêeiicãrregar e uma commissão do go
verno, em que já e lava quando foi nomeado para 
deputado. Direi mais, vá ser diplomatico, mas seja 
em ultimo caso, quando jti não haja outro recurso, 
de que lançar mão. O go~·no_ ainda nf!o rnoslr~u) 
que as vantagenL ue espera tirar, ,entlo o n egoc~o 
incumbido ao Sr. Drant Pontes, nenhum outro c1-
dadãõ as póde éõnseguir. 

A côriimissão assim parece enlendel-·o; mas eu 
creio qu e para isto contribuio a idéa de se r conve
niente fazer a-vontade uo Jmperado r; e eume mo 
não rnu contra isso se nós o podemos fazer; porém 
eu creio que não, e que um deputado nomeado pela 
naçüõ nenhum·a autoriâade tem poder de o remover 
para outro emprego. 

b argumenlo que já ouvi de que a as em biéa póde 
nPste caso proceder como procedeu a respeito tlos 
ministros d' estado, qu e lambem forão escolhido 
d' cnLre os representantes da nação, não tem para 
mim pezo algum; elles não deixárão de er depu
tados e de exerceT como taes a sua funccões na 
assembléa, e o Sr. Brant Pontes se fõr para"a com
missão deixa de facto de ser dep utado. 

Portanto o unico motivo que a men ver póde 
justificar-nos de consentir no que o goYern o pro
põe, é a precisão absol ula, á falla de outro re
curso ; mas, como já disse, isto não estü demons
trado, e antes me parece que não fallarú quem vá, 
muito mais podendo o nobre deputado fazor o rela
torio do que passou cm Inglaterra, para servil' de 
instrucçüo a algum ontro que se reconheça habil. 
Tambem ouço faltar na pres a com qne d ve partir, 
porém se ns circumslancias são urgente5 mui lo mal 
tem feito o governo em deixar ílS cousas no aperto 
da sahida no primeiro paquete .. . ... . ..... , . . , .. 
............................. Portanto não vejo 
motivo para que saia do nos.o 5eio o nobre depu
ac o ; o diploma que lhe deu a nação ninguem o 

ji'óde invalidar; e para que se saiba a confiança que 
os povos t.inhão nelle bastarcí olhar para o numero 
de votos da sua eleição. Sou pois de opi nião que 
não passe o parecer. 

O SR . AccJOLL J :-Quando se tratou nesta assern
bléa da nomeação de dep11tados para ministros 
d'cs tado, ílssentou-se que pod ia conceder-se isto 
porque apenas follarião um ou outro dia em razão 
dos seu empregos, e que sempre desempenhavão 
as suaF funcçõ es de representantes da nação; alie· 
gou-se lambem falta de pessoas capazes de . atisfner 
as ob rigações d'aquelles empregos. 

Appareceu logo depois a precisão de um deputado j 
para intendente da policia, agora allega-se esta pre
cisão para Jnglalerra e logo apparecerá outra para 
se mandar por exemplo, é.Í Allemanba, ou para outros 
empregos, e desle modo creio que se acaba islo antes 
de tempo. Eu não creio qu e não tenhamos homens 
P.!!ra ta~s..Jugares-;-masse assim é, pergunto como 
havemos de formar duas camaras com que nal.ural
mcnte havemos ficar? Eu porém não tenho tal re
ceio; procurem-se os homens habeis e elles appare-
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ceráõ; e ·por isso não estou pelo parecer porque não 
vejo absoluta necessidade. 

Pergunto· e u, _~ Q. Sr. ~~ant Pontes_ad?ecess~ ~u 
morresse não se concluma a negociaçao? Cre10 
que sempre havia de ir outro ~esempenna_l-a, e se 
a não fizesse com tanta brevidade por nao ter lá 
estado, com mais vagar conseg~iria_ o fim a q~e se 
propunha ; alguma demora mais nao empecia ao 
bom exito da negociação,_ que semp!e se h~ de u~
timar se a Inglatera est1í disp~sta a isso. Nao vejo 
pois essa indispensavel precisa o· de que ouço fallar, 
e por isso voto contra o parecer. 

O 811.. MoNrEsunA :-Se me propusera a julgar do 
exito da commissão pelos talentos do illustre depu
tado, de certo que na bal~a da ~inha razão não 
duvidaria sustentar que s~napreciso que f?ss~ çon
cluil-a o m_esmo illustre depuladq que_ a P'.in~1p10u, ; 
direi até que bom seria que elle podesse 1r, isto e, 
que podesse ser dis ensado de deputado ; mas es ta 
é a meu ver a grande difficuldade, e que ainda não 
vi estruida. O illustre deputado que combateu a 
minha opinião parece-me que 1_1 ão desfez os_ me?s 
dous principaes argumentos, p01s as suas razoes sao 
d'aquellas que nada provão . . 

Disse o nob re deputado que tendo esta dispensa 
por fim o bem da nação, é exprimir a. sua vontade 
o co ncedei-a porque nós estamos ag111 para o pro-. 
mover por todos os modos que estao ao nosso al
cance· mas este argumento é dos que nada provão 
por p~ovarem demasiado. Que B:_ as~embléa se 
suppõe ex plicar a vontade da naçao é rnnegavel ; 
mas a assembléa é uma corporação de homens su
jeitos a erros , logo póde det~rmi,nar um erro de que 
se sigão grandes males, e nao e esta certamente a 
vontade da nação. 

Deixemo-nos, Sr. pres idente, do argumento~ 
vagos; com elles não _ se acha a verda~e. _Q_ual foi 
o fim da nossa reuniao? Fazer a conshtuiçao e as 
reformas urgen tes e indispensaveis .. E _por ve1_1tura 
indo cu encarregado de uma commissao, ~erei de
putado? Não. Logo não desempenho aquillo para 
que fui escolhido. 

Ora, se nenhum de nós pód~ sahir nenhum de nós 
póde votar para que outro saia. 

Diz-se para modificar a proposta do governo que 
vai o Sr . Brant Pontes por alguns mezes ; mas se o 
negocio se não concluir nesse prazo ha de estar um 
anno ou dous, e ficamos privados das luzes delle. 
is e a assembléa assim o decretar digo que não é 

ais meu collega ; eu o abraçarei para nunca mais 
o ver assentado neste recinto . 

O nobre deputado conveio em que a assembl~a 
não póde contrariar os votos da nação, logo é evi
dente qne não póde desviar os seus representantes 
do exercicio para que os mandou. O exell'l:plo. do 
caso de doença não tem lugar porqne está mteira
mente fóra da regra ; em um . caso ~iz_ .º depu
tado estou doente, e por isso 1mpossib1lilado de 
comparecer, e no outro diz estou pr_ompto_. 

A assembléa sanccionando a dehberaçao do go
verno é quem arreda d'aqui o illust~e deputado, e 
não é elle que não comparece por impedido; por 
tanto a natureza dos dous casos é inteiramente dif
ferente, e por isso não póde argumentar-se de um 
para o outro. O nobre deputado bem conheceu a 
força do meu argumento, e por isso não o encarou 

J de frente, ladeou e vei~ al_legando que se acaso se 
não mandava a pessoa md1cada pelo governo p_er
dia-se o negocio com prejuízo insanavel da naçao; 

mas a isto já está respondido que a hypothese só se 
poderia verificar mostrando-se a impossibilifig.de_de 
achar quem fizesse-ás vezes do lembrado yelo go
v-erno, é que essa carência absoluta de outió indi
víduo capaz não está provada. 

Ponderemos mais, Sr. presidente, que o illu_stre 
deputado o Sr. Brant Pontes quando fo:i, nomeado 
para esta assem!>léa estava em Inglaterra, e delle se 
lembrarão j>fil..9s seus relevanjes_ ser.vIJw.s;-ê por ser 
assenTãí· que trabalharia com todas as suas forcas 
para a felicidade da nação. T~VEt,Se em vJsta, no
mear deputados por todé!S as classes, e o nobre de
pu aáo- foí leJ!lb i;_ado ara ,a cl~n;ü_Iitar a que 
p~te .fia, p-elo 1to crn.~1n_ha tr_abaJh_adQ. nq, ar
f_!?JO des tes ~ggçjgs _J!a pr.?_vmcia ; !!._ e~filas razões 
eu atlen 1, como outros mmtos, quando se ffiz a 
nomeaÇão para o acerto da ·eleição; e portanto não 
se está no caso de dizer qué o mesmo que elle póde 
fazer, póde tambem fazei-o o supplente, porque as 
circumstancias são differentes. 

Argumenta-se tambem com os conhecimentos 
d~uiridos_em Inglater~, e .a _iQ.f'Fõclt~cçao_ que já 

tem com ihfferente_s personagens; mas assim como 
o no re deputado, que não tinha esses conhecimentos. 
quando lá chegou á primeira vez, os adquirio, 
lambem outro que vá agora os póde igualmente ai- \ 
cançar ; o caso está em se escolher um homem habil l 
que de certo se ha de achar se o procurarem. 
(Apoiado.) 

Eu faco muito caso das luzes e talentos do 
f$ o..ntes; mas â. falfar a verdade nã.,0 ó êõnsiderQ. no 
gr o de pQder WJDbrear CQm esses grandes_ negocia
dores di lomahcos; ha de haver muifo quem vá fazer 
o esmo. Apõiàdo.) Além disto essaintroducçao que 
jálá tem e com que se argume!.l lá, sab.e-se _que um 
lfr z1 eiro lh'a geu, e qtt_e cooperoupAr~tudo ... . . . 
\O oradõr foi interrompido pe1o Sr. Brant ontes 
que disse que elle estava a1•a ncanclofal sidades, e que 
pedia a palavra para o desmentir.) ÃÕ menos: con
tinuou o orador, assim o tenho ouvido dizer; a voz 
geral é que ao Hyppolito deveu o nobre de_{lula o a 
lac111 a e das- inlroduccões ; e como elle e conhe
cião por seus serviços presladosaoBrazil e repu
tado benemerito, isto· foi geralmente acreíh a o; 
maSõ quee u não p-o sso deixar de ver é quê esse \ 
brazileiro seja sufficienle para se encarregar da ne
gociação. 

Eis-aqui pois um com ca_pacidade bastante, e se o 
governo - procurar bem ainda acl1ará outros; sem 
haver necessidade de revogarmos lima lei ha tão 
pouco tempo promulgada, fazendo sahir do seio da 
assembléa um dos seus deputados, que está em ser- ( 
víço mais importante do que esse de que o governo J 
o pretende encarregar . O mesmo nobre deputado \ 
assim o reconheceu, porque o largou~ para vir 
tomar assento neste augusto congresso. 

Ponderemos, Sr. presidente, bem este negocio; 
se nós dermos occasião a que se tire um deputado 
para este servico, amanhã: se pedirá segundo para 
outro, e em brêve, com o pretexto de não haver 
gente para os emprel?"os, dissolve-se a assembléa. 
Em uma palavra ou 01he para o fim da nossa nomP.a
ção, ou para o bem da minha província, ou para a 
dignidade do Imperio, não posso convir em qt1e saia 
d'aqui o nobre deputado. Seria o mesmo que cortar 
um braço para salvar um dedo. - -

De c ârou-se adiada a discussão por ter dado a 
hora . 

52 
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O SR. PRESIDENTE deu para a ordem do dia o pro
jecto de constituição; e na hora propria a continua
ção do debate do parecer que se acabava de adiar. 

Levantou-se a sessão ás 2 horas e um qua rto da 
tarde .-José Antonio da Silva llfaia., secretario. 

Sessão em 6 de Novembro de t 823 

PRESIDF.NCL\ DO R. MACIRL DA COSTA 
Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da 

manhã fez-se a chamada, e acharão-se presentes 
71 faltando com causa os Srs. Pereira da Cunha, 
Pi~heiro d'Oliveira, Ribeiro de Rezende, Andrada e 
Silrn, Costa Aguiar, Ferreira 'obre, Pedreira 
Couto, Costa Barros, Brant ~on~es, e Hollanda C~
vakanti; e sem ella os Srs. lhbe1ro Campos, lllumz 
Tavares, e Nogueira da Gama. 

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

O SR. l\1Aa1ANNO n' A1.nuQUEllQUE: - Eu mando á 
mesa um requerimento de David Pamplona Corte 
Real, e requeiro que seja lido-:--
0 Sn. SECRETARIO C.unoi'i leu o req uerimento 
concebido nos termos seguintes : 

cc Soberana assembléa : - Com o mais profundo 
respeito chega ante . esta a.ugu~La asse!D~léa ger~l 
constituinte e legislativa o c1dadao braz1leiro David 
Pamplona Corte Real, a exigii'1n1uella sa~davel pro
videncia que só póde encontrar no abrigo da JUS
tica. Erd a noite de 5 do corrente mez qe Novembro 
dê.18~3, pelas sete horas e meia da n?ite, acbando
se o supplicante denyo_d_!) sua bot1c~ ell_? o largo 
da_ Carioca n. l5, observou que o e?preitavao o sar
genlo-mór J~ [oaquim J~_uano ~apa, e o ca
p'tão Zeferino Pimentel Jlifore1ra Freire, a,ml:>os do 
cor o de artillbaria montada, ao tempo em que o 
supplicante estava a conversar com José Marti ns, e 

i }o 170 que este se reti rou, se dirigio ao supplicante o 
dito major Lapa, descarregando-lhe uma grande 
bordoada, e dizendo- vor.ê, você não é o brazileiro 
resoluto? - Mal pôde o suppiicante evitar o golpe, 

-qüe o apanhou desapercebido, retirando-se para 
dentro, por nessa occasi~o estar na po:rta, ~dizendo 
não ser elle, mas assim mesmo foi entao perse-
· guido pelo dito major Lapa; e o capitão Moreira, 
que entrarão na botica, com palavras ameaçadoras, 
e o mesmo major Lapa descarregou segunda bor
doada, que o supplicante recebeu no ante-braço 
esquerdo, mas como com amargura lhe estranhasse 
o at.lentado de procurarem massacrar um cidadão 
pacifico e innocente dentro de sua mesma casa, elles 
perguntando se o não conher,ia, foi o mesmo sup
plicante insultado com os mais affrontosos convicios 
pelo dit()ccapitão Moreira, que até chegou a querer 
contra elle desembainhar umestoque, que trazia em 
uma bengala. 

e< Como porém aquelles assassinos então reco
nhecessem não ser o su licante o autor-das cartas, 
~C p.ublicos tem_app-ªrecido com as
signatura de brazileiro 1·1!§Qlu_!o, se retirarão di
zen o ue <rha-vião e!}ganado ; devendo o suppli
carrte a sua vidãsóiileõte a tafreconhec1menfo. Pre
senciarao este aconCêéimeiíto m ilit.ás pessoas, e o 
supplicante desgraçadamente tem em si du~~ndes 
contusões, um no ante-braço esquerao,- e outra 
so re a orelha direita, e es a ultima que sem du
víáa foi âirigida a tirar-lhe a vida, apenas só o 
acaso a conservou ao supplicante. 

cc Se alguma atrocidade parece merecer provi
dencia, é sem duvida aquella, pela qual se chega a 
violar a segurança do cidadão dentro de sua 
mesma casa : a impunidade de tal delicto é sem du
vidü de pessimas consoquencias, que para se ovi
tarem, vem o supplicante mui respeitosamente pedir 
a esta soberana assembléa aquellas providencias, 
que exige a segurança publica, e individual dos ci 
dadãos brazileir_ , atacada só porque ao reco 
n ie · s _P.Or brazileiros. Rio de Janeiro, 6 de o
ve r el82'3 .-David PamplonaC{)rte Real» . 

O Sn. ÁNDRADA MACHADO: - Esta materia deve 
ser ec1 1 a com urgencia. E' na verdade original 
que o ser brazileiro, e ter sentimentos brazileiros, 
sirvão de motivo para ser este homem atacado por \ 
aquellcs que e tão ao serviço do Brazil. Eis aqui 
uma prorn de que a nafãO está dividida em dous 
partidos, cumpre que estoJamos alerta. 

o Sn. CAllNEIRO DE c \MPOS : - o que eu vejo 
ni sto são conscquencias dos excessos .Qa libe1·dade 
e im rensa, porque muito se tem aôusado della. 

Enten o pois que evemos tratar sem demora 
do projecto de lei sobre essa liberdade, que é uma 
as mate.rias mais urgentes que temos entre mãos. 
~ na verdade vergonhoso que na occasião, •em que 
cuidamos da formação do nosso pacto social, appa- / 
reção tão frequentemente esc)ptos, que não são 
mais que libellos infamatorios ; em que abundão as 
descomposturas e as indignidades, sem que appa
reça uma só producção de que se possa tirar algum 
proveito, pois ludo em lae obras se encaminha só
mente a excitar desordens e rivalidades fun esUls 
entre os cidadãos. Tratemos portanto deste pro
jecto de lei, pois nada me parece mais necessario 
do ue cohibir tão esenfreada liberdade. Este 
mesmo facto eu não o considero senão como um ro
sultado de tão escandalosos abusos. 

Depois de tas reflexões, foi remettido o requeri
mento á commissão de justiça para dar o seu pa
recer com urgencia. 

O SR. ÁNDRADA MACHADO :-Tenho para mandar 
á mesa uma representação de José Carvalho da 
Silva, que versa sobre differentes objectos perten
centes á província de S. Paulo. 

O SR. SECRETARIO 1'1AIA foi encarregado de a exa
minar para se lhe dar o devido destino. 

O SR. NocuEIRA DA GAnA entrou a oste tempo 
na salla. 

Passou -se á ordem do dia, cujo 1° objecto era a 
discussão dos arts. 14, 15 e 16 do projecto de con
stituição, que tinhão ficado adiados com as res
pectivas emendas na sessão antecedente. 

O SR. CARNEIRO : - Peço a palavra sómente para 
olferecer uma emenda, que me parece tirar todas 
as duvidas, e conciliar todas as opiniões. Eu a con
cebi nos termos seguintes, guiando-me pelos prin
cípios que hontem expuz nesta assembléa: 

« E~IENDA 

cc Supprimão-se os arts. 14, 15 e 16, e em seu 
lugar se ponhão os seguintes: 

cc A constituição declara que reconhece a religião 
catholica apostolica romana como a unica verda
deira, e portanto a religião do es lado, e a unica 
por elle manteúda, e á que é permittido o culto par
ticular, e publico nos templos e fóra delles por 
toda a extensão do Imperio. 

« Quanto ás outras religiões e seitas que por via 
de colonos, ou quaesquer outros estrangeiros que 

. ' 
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as professem, e seus descendentes, tenhão já, ou 
possão vir a ter exislencia no lmperio, ellas serão 
todas toleradas, e seus sectarios gozaráõ do livre 
exercício do seu culto, quer nas casas de sua habi
tação, quer dentro do recinto dos seus respectivos 
templos e capellas, construidas sem campanarios, 
e na fórma uzada nos paizes civilisados, nem serão 
jámais incommodados, ou privados do uso deste 
direito, comtanto que respeitem a moral publica 
e o estabelecimento religioso do paiz, e que a titulo 
de religião e proselitismo não turbem de modo 
algum a segurança, paz, e tranquilidade do Im
perio, e os direitos que a constituição garante á 
seus habitantes.- Francisco Carneiro >J .- Foi 
apoiada. 

( Fallarão os Srs. Teixeira Vasconcellos, Bispo 
Capellão-l\'lór, Ribeiro d' Andrada, e Almeida e Al
buquerque, mas se não entendeu o tachigrapho 
Silva ). 

Julgando-se a ma teria discutida, declarou o 
Sr. presidente que para maior facilidade, vista a 
complicação das emendas, poria a votos a doutrina 
dos artigos tal qual estava redigida, e depois as 
emendas olferecidas, começando pela mais ampla. 

O S11. FARIA LOBATO requereu a votação nominal, 
mas depois d' algumas reflexões, sendo proposta foi 
regeitada . 

Propoz então o Sr. presidente á votação a l• parte 
do artigo 14 até as palavras com.munhões christãs, 
mas o Sr. Silva Lisboa ponderou que esta parle do 
artigo ainda devia ser subdividida, e por isso se 
consultou a assembléa sobre a mesma subdivisão, 
que foi regeitada. 

Tornou o Sr. presidente a propôr, na fórma in
dicada, a l • parte do arl. 14.- Não foi approvada. 

Passou á 2ª parle do mesmo artigo, mas susci
citou-se um vivo debate sobro a ordem das pro
postas para a votação, querendo uns que se 
propozessem primeiro as emendas relativas á 1 ª 
parte do artigo, ~ outros que se propusesse á 2• 
parle do mesmo artigo. 

Consullou o Sr. presidente a assembléa se 
devia oITerecer á votação a 2' parte do artigo, e re
solveu-se que não, por ser deslocada a proposição. 
Igual successo teve o art. 15 em sua totalidade. O 
art. 16 Lambem não passou. 

(*) Na escolha das en~endas ~ariarão muito as opi
niões sobre quaes erao mais amplas. Os Srs. 
Bispo Capellão-Mór, <;Jrnellas, e Lopes Gama J?~di
rão faculdade para retirar as suas, afim de facilitar 

) 

mais a votação, accrescentando que se louvavão na 
do Sr. Francisco Carneiro : concedeu-se-lhes . Le
rão-se as dos Srs. Andrada Machado, Vergueiro, e 
Francisco Carneiro; e consultada a assembléa sobre 
qual das emendas dos dous primeiros Srs. deputados 
dava a preferencia por sua amplidão, obteve a do 
Sr. Andrada Machado a maioria dos votos, e en
trando novamente em concurrencia com a do 
Sr. Francisco Carneiro, teve o mesmo successo. 

Propoz então o Sr. Presidente a l • parte da 
emenda do Sr . Andrada Machado ao arl. 14 até 
ás palavras destinado para esse fim : Foi aprovada 
por f.7 votos. E porque devesse preferir, na vo
taçãõda 2• p~rte do .artigo, a .do Sr. Ver~ueiro, por 
ser suppressiva, foi 01Terec1da á votaçao e appro
vada por 38 votos. 

A 1 ª parte sJa emenda ao art. 15 até as palavras 
cul~o . domesti~o . foi approvada por uma grande 
mai_ona, supprimmdo-se a~· pru;te deste artigo por 
se Julgar deslocada, como Já se tmha praticado com 
a do art. 14, reservando-se portanto o tratar desta 
materia em lugar apropriado. 

A emenda ao art. 16 passou com grande maioria. 
O additamento do Sr. Rocha Franco ao art. 14 

posto á votação em lugar competente, foiregeitado~ 
O do Sr. Vergueiro tambem não passou. 
O Sr. Henriques de Rezende ao art. 16 foi re

servado para se tratar conjunctamente com as emen
das do Sr. Andrada Machado, por conterem materia 
identica. 

Passou-se ao parecer da commissão de consti
tuição sobre a dispensa na lei para ser empregado 
na qualidade de negociador em Londres o Sr. Brant 
Pontes, adiado na sessão antecedente. 

O S11. CARNEIRO DE CAMPOS :-Eu não continua
r~a, Sr. presidente, a fallar desta indicação, se não 
visse, contra o que era de esperar, o illustre depu
tado,. que tão granqe oppo~ição lhe tem formado, 
repetir argumentos Já debatidos, e produzir outrps 
novos. Não quer o illustre deputado, que esta au
gusta assembléa tenha poder para dispensar á qual
quer membro della das funcções de deputado, por
que sendo este n.omeado pela nação, só esta o póde 
remover do destmo que lhe havia dado. 

Porém, Sr. presidente, não demonstrei eu já qui3 
este argumento, aliás de muita força para se neaar 
este poder á qualquer outra autoridade, era incgn
cludente para esta assembléa, que sendo a represen
tante da mesma nação, é o seu orgão, e exprime a 
sua vontade? 

Se o illustre membro não desconhece este augusto 
caracter da assembléa, tambem lhe não deve negar 
um poder que lhe é inherente, e que necessariamente 
se acha comprehendido na delegacão ampla, que 
lhe conferio a nacão. º 

Para ser conclÚdente o argumento, devera o illus
tre deputado mostrar, quo na delegação geral se ~ão 
comprehende e~te poder, ou porque a nação exprCl!
samente o havia reservado, ou porque seria elle 
opposto á natureza do m8!1dato, e delegação que 
recebeu a assembléa. Ora, isto até agora se não tem 
demonstrado, nem jároais se poderá demonstrar; 
pois segundo i:is princípios fundamentaes do gover-· 
no representativo, em que a nação, depois de eleger 
os s~us represen~tes, ~e si d!Jmitte to,da a inge
rencia nos negocios publicos, nao se póde concluir 
que por haver reservado para si a nomeação dos de~ 
pulados, fiquem estes sem faculdade para dispensa
rem a alguns delles com causa justa do exercício 
c'?nferido pela eleição, quando aliás na maioria do 
ajuntamento de todos depositou a mesma nacão a 
sua suprema vontade. • • 

Nestes termos, como insiste o illustre deputado 
que esta assembléa não póde dispensar ao Sr. Brant 
Pontes do exercício em que se acha, só com o fun
damento de lhe ter sido dado pela nação? 

Não está porventura a nação representada neste 
augusto congresso 'l E tanto nelle se acha repre
sentada a nação, que é por virtude desta repre
sentação que este mesmo congresso examina as 
actas das eleições dos seus deputados, e só depois 

(*) Como não é para mim assaz clara a narrativa desta votação, transcrevi as proprias palavras em que 
está concebida na acta. 
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·da sua approvação, é que estas eleições provinciaes 
'recebem o caracter de nacionaes, e que nós, de me
ros deputados das provincias que nos elegerão, so
mos elevados ao eminente gráo de deputados da 
nação. 

E' tambem em virtude desta representação que 
este mesmo congresso, como juiz das causas que 
.lhe offerecem os nomeados para serem dispensados, 
·ou os dispensa temporariamente, ou os exime per
petuamente do exercicio de deputado, chamando 
para fazer as suas vezes os supplentes para este fim 
nomeados pela nação. . 

Esta augusta assembléa, attcndendo ao grave m
commodo physico ou moral, que lhe apresenta qual
quer deputado, póde dispensal-o do seu exercício 
absolutamente, e não póde dispei:!sar para que elle 
seja empregado em uma comm1ssao, d onde es pera
mos grandes vantagens para a nação 1 

E' mais ponderosa a causa particular, do que a 
causa publica ? 

Portanto é bem vizivel que o illustre deputado 
insiste em um argumento contrario á natureza da 
augusta delegacão, que recebeu esta assembléa, e 
do governo re.presentativo, que temos abraçado. 
O illustre membro notou na minha resposta o defei
to de provar demasiadamente, applicando-lhe a re
gra da dialectica que diz-quod nimis probat, nihit 
probat-ponderou e lamentou os grandes males, a 
que ficaria exposta a nação, se com elTeito se veri
ficasse essa sua total desistencia de ingerir-se nos 
-negocios publicos para os entregar á uma assem
bléa, que sendo composta de homens, póde errar, e 
póde mesmo prevaricar. 

Esta desistencia, que, rigorosamente fallando, se 
não póde dizer da nação, porque sómente se verifica 
na parte governada, pois a outra parte empregada 
no governo co ntinúa a tratàr dos interesses com
muns, é uma divisão de trabalho bem entendida, 
que tendo sido em todo o tempo indispensavel nos 
vastos imperios, é hoje lambem de absoluta neces
sidade mesmo nos pequenos estados, em consequen
cia do alto gráo de civilisacão, a que a maior parte 
dos povos tem chegado, quê reduz á meras especu
lações e sonhos phylosophicos ~odas essas idéas de
mocraticas de tratar o povo por si mesmo de todos 
os negocios publicos. 

Os novos usos e costumes, que tem trazido a ci
vilisacão, o augmento de necessidades, o grande tra
balho. para as satisfazer, apezar da perfeição da in
dustria, finalmente o amor do repouso e dos praze
res, tudo isto liga tão estreitamente os homens aos 
seus negocios particulares, e os encerra tanto no 
circulo delles, que bem poucos cidadãos podem dis
pôr do tempo preciso para meditar e curar dos ne
gocios do estado, muito mais fazendo a complica
ção extrema da arte social, com que a maioridade 
da povoaçAo seja inhabil para as funcções polí
ticas. 

Nestes termos esta desistencia geral que faz a nação 
de por si mesma cuidar dos seus interesses, d'onde 
nasceu o bello e adrniravel systema representativo, 
é obra da necessidade, aconselhada e approvada 
pela razão, sem que todavia se sigão os males que 
tanto receia o illustre membro. 

Porquanto a nação não demitte de si toda a in
g erencia nos negocios publicos , nem delega os 
seus poderes sem as mais firmes garantias que lhe 
segurão o bom uso delles. 

Uma das suas garantias é a escolha dos seus re
presentantes, nomeando aquelles, em quem tem 

conhecido o maior zelo pela causa publica, e sabe
doria para effectivamente promover e fazer o bem e 
a prosperidade da nação. 

Para evitar os erros e abusos, tem dividido os po
deres soberanos, dando mutua inspecção a cada um 
sobre os outros, sugeitando finalmente as delibera
ções do poder legislativo ao veto absoluto ou sus
pensivo do supremo chefe da naçào, em quem se 
presume mais conhecimen tos praticos do negocios, 
e das implicancias, que possão ter as leis na sua 
execução, e os males quo possão produzir. 

Se todas estas cautelas não são sufficientes para 
quando, em casos rarissimos1 a prevaricação se tem 
introduzido n'uma assemblea, e nclla domina um 
partido poderoso e influente que a arrastra á delibe
rações perigosas, e muito de proposito promove a 
desgraça e subversão do estado; a nação, nas monar
chias representativas, o melhor dos governos, por 
ser aquelle que respeitando os direitos dos cida
dãos, os mantém com a maior segurança, tom Ileste 
caso em seu auxilio o direito conferido ao supremo 
cheíe, ou de adiar, ou de di ssolver uma tão perver a 
as embléa, para salvar da ruina o estado. 

Portanto todos os argumentos produzidos para 
demonstrar, que a assembléa póde errar, e ir contra 
a nação, nada provão contra o principio estabeleci
do da sua representação nacional, e de deverem ser 
reputadas as suas resoluções expressões da propria 
vontade da nação. 

A questão, de que tratamos, decide-se muito bem, 
sem estas consideracões de ser uma assembléa su 
geita á erros e á abusos, porque nos devemos limitar 
a decidir, se no caso, em que se reconhece grande 
vantagem em ser mandado <Í Londres o Sr. Brant 
Pontes, a dispensa da lei é ou não da approvação da 
nação, que nos não mandou para aqui, senão para 
provermos no que lhe fosse mais util e proficuo. 

Accrescenta o illustre deputado que, bem longe 
de ser util á nação esta di pensa, lhe seria mui dam
nosa, porque o bem do estado exige que os membros 
da assembléa sejão isentos de semelhantes nomea
çõe~ do governo . Convenho em regra, mas não na 
applicação. Porque uma lei na sua generalidade é 
boa, segue-se porventura que não haja casos em 
que a sua execução seja damnosa ? Porque se se
guem damnos da relaxação total da lei, póde-se ne
gar que em algumas circumstancias não seja muito 
conveniente suspender a sua observancia? Estas 
reflexões bastão para fazer patente a força deste ar
gu~ento ; e o que ~cerca delle já expendi, na pri
meira vez que fall e1 sob re este assumpto, me dis
pensa de dizer mais alguma cousa. 

Continuou o illustre membro, se ha uma razão es
pecial para ser nomeado o Sr. Brant Pontes para 
negociador diplomatico, 'outra não menos, se não é 
rTiifts-po'derirsa, exige que elle se não arredo des ta 
assembléa, que em verdade necessita de membros 
enriquecidos de conhecimentos militares, e versados 
na pratica da economia e arranjos do exercito; que 
o Sr. Brant Pontes havia sido eleito para deputado 
não tanto pelos seus conhecimentos geraes, mas mui 
particularmente .Pelo ramo militar, porque tinha 
exercido a comm1ssão de inspector das •tres armas 
na ptovincia da Bahia, e por eFsa razão o mesmo 
i1.lustre ~eputa~o, · que fôra eleitor naquol!a provin - J 
eia, muito havia cooperado para a sua eleição : que 
finalmente o motivo da introducção e conhecimento, 
que tem o Sr. Brant Pontes com as pessoas com ) 
quem deve tratar, não era tão peculiar ao mesmo 
Sr. Brant Pontes, como se figurava; pois era bem 



í ~ {... 1 iJ"4' 
' /! li t 

oc<- ( i { .. ,' 

l p l ( 

l 
SESSÃO EM 6 UE NOVEMBRO DE 1823 '.209 

sab~tlo que fóra H o.lito José tia Co~ ue o intro-1 er_s~dido_J ~!le ... a.1.naueira di_?_tincta, com que H p
~zira, e po este mot1v_g_J!)r conil~corfL o COII} a pr 1 lâiQ_g.!1!'..ª-ª no ca..us2, o ~~era l~brª_do , 
Ofãêm lm erial ClõCfuzeiro; e que a este, ou a ou- . como mui digno d!!quelle testemanfí? do seu rnere
t~tos:-Podia o governo nomear pafã es a - ne- cimentõ. Porém concedamos gratuitamente tudo 
gocia<;ão, porque nellc conconcm t.1das as qualida- quanto a bste respeito tem ª. lleg.ido º. 11lu str~ depu~ 
des e circumstancias para se poder augurar tão bom Lado; não póde acontec.er que tee<l? ~yppoll.Lo , ou 
exilo della, quanto espera dos bons serviços do Sr. outros, todas essas.quahtladcs.q 11e indicou o 1llustre 
Brant Pontes. membro, outras c1rcumstancias pontlerosas obn-

Eu não sei dos motivos especiaes que entrarão na guem o governo a não lançar mão delles para es ta 
eleição do Sr. Branl Pontes ; antes de ser instrnido neaociação ? 
pelo illustre membro, presumia que elle fclra eleito Quererá o illustre membro, que para esta august~ 
dfil!_utadQ ela_çg_nfiani!<lque nelle tem a província assembléa resolver sobre a dispensa proposta, se 
da,Ila ia, de que dignamente advogará a causa do faça uma escrup ulosa resenha de qua_ntos podem ~er 
Brazil ; e o conhecimento que tenho dos rnus talen- nomeados, se analysem as suas quahdades, e se rn
tos, as sJ!.!!illzes e do~- atriotismo, tanto me diquem os motivos, porque não merecem tan la con
segurava nesta opinião, que nilo via motivos para fiança, como o Sr. Branl Pontes ? 
recorrer a outras rnzões da sua eleição ; ora, o que Se tanto quer, quer em verdade o q~e é moral-
e11 de certo não pres umia, e muito menos ãêSpãra- mente impraticavel, e summamente odioso .. 
a, era que houvesse quem se inculcasse na respei- Basta o que se tem allegado pura não hes1tar~os 
âvel presença do publico, e nes te sagrado recinto , um só mo111 cnto de votar pelo parecer da comm1s

cõmo autor, ou pelo menGs como influente nesta são, e por isso deixarei <le responder a outros argu
elcicão 1 ão se advertP. que por esta maneira se de- 111entos, quP. sendo mni inferiores aos de que me fiz 

"" nunAcia de haver commettido um verdadeiro am- cargo, não podem de maneira alguma embaraçar a 
1 . bito ! dispensa da lei, que é precisa para a nomea~ão do 

DeLxemos porém de analysar uma ruateria, que Sr. Brant Pontes. 
merece o ruais prnfundo silencio, vamos ao mai~ o SR. Hrn1mio DE ANDRADA :-Sr. presidente, eu 
que ponderou o illustre deputado. não tratarêiSé é -acertãOãõü não a escolha do Sr. 

ão posso dei~ar de recunhecer a grantl.e ranta- Hrant Pontes feita pelo mini~terio; en não quero 
gen;i, que póde tirar es ta ~~gusta assemblea dos su- fazer juízo de actos puramente administrati vos; 
pcnores conhec1m~ntos m1htures do Sr. .Hrant l'on- exam inarei sómente se tendo o ministerio nomeado 
tes, ma nem por i_sso C?nc_ord_o com o 1llust1:e de- 0 illuslre deputado ............ (O orador foi in-
p_utado, cm que SCJa mais md1spensa~el a ass1slen- terrompido pelo Sr. Carneiro de Campos que disse : 
eia do Sr. Ilrant Pontes nesta assemblea, onde ape- Por bem da ordem, o minis '.erio ai nda não no 
nas tem um voto, posto que de grande pezo, do qu:i meou). 
n'uma negociação, de gue só el!e deve srr cncarre- Examinarei, digo eu, 1° se a assembléft póde dis
gado, e quando lhe ~eJ~ associada outra pessoa, pensar o mesmo deputado; 2° SE' convem dlspen-
sen~pre elle se~á .º prmc1pal age!l~e della. . _ sal-o; 3° se haverá risco nessa dispensa . 

e ta assemulca, elle nos auxilia; na negoc1açao, Eu não sei como se póde entender que temos fa- 1 
elle de1·e fazer tutlo. , . culdade de dispor de um depntado da nação para 

A su'.1 falta nesta assembléa ~ _suppnda pcla.s luzes uma cousa inteiramente diversa daquella para que 
dos ma1 ~ m_cmbros, e pelo auxilio q~e. nos po~c dar a naç.'10 o nomeou . Isto é o mesmo que dizer que 
a co111 m1 sao de fóra, compost'.1 de militares d1st10- 0 delegado tem mais poder que o delegante. 
cto por uas luzes, exper1enc1a e zelo pt.Ja ca•.tsa Por e ta razão fez a as.embléa em sua sabedoria 
publ_ica. . _ . . apparecer uma lei, que corre impressa, e pela qual 

Nao.JW.] la.Q f~c1l_ reruedtar a falta_ d9_ r. _ 13ra~t se poz termo ú sahidn dos Srs. deputados. E por
Ponlcs na ncgoc1açao; pelo menos serao mentav.eis que ? Porque se reconheceu que estava fóra do al
a perda de tempo e os embaraços, qu~ ncces. ana- cance do eu poder o dispensar um Sr. deputado 
mc~te deve c_n.cont~·ai·. um novo neg~J.ru- <le_ u~~ para exercer qualquer emprego fóra deste recinto. 
naçao, q_uc nao es ta ainda reconhecida, corno eu Ja i\Ias, tem-se aqui dito, a assembléa reunia-se para 
p~ete1.. . . . legislar P prnver ao bem da nação. Não ha du vida, 

- 1llo QI <Jll8 HypQohto Jose da Costa fosse o mtro- porém em termos habeis; ha de fazer tudo o que 
ductor do Sr. Ilrant Pontes, e nesta parte mostra-se convier á nacão mas dentro do circu lo de suas at
Õ i1!.u lrc ~bro mai~ bem mstruido do _que.º go- tribuiçõe~; lo.go 'não póde dispensar, porque assim 
•erno, qu cerla!Dente ignora qu~ Hyppohto t11·e~se está reconhecido por esta assembléa. 

\ cooperado _para isso. Se HypJ?ohto, como eu cr010, · Passando agora á seg11nda questão, pergunto eu , 
J,>e1a . pc soas c~m quem vim li_g~do em Inglat~r_:a, será conveniente dispensai-o? Digo que não, por
e alh y~conhec1d_o como part~d1sta da o~pos1çao , que ha muito poucos dias que appareC0U a lei, que 

1 

esta c1rcumstanc1a só, sem 1:1a1s outras razoes, des- reconhece por usurpação o em prego de um depu
tróe _a bsolutamente a asserçao do 11lustre membr~. tado em qualquer commissão fóra desta para que a 
Aqui está presente o Sr. Brant Pontes, elle, se qu1- nacão o destinou. 
~er, nos podc~á ins_tru ir a este :espei~o. ~Ias supponhamos qu e .alguma utilitlade se tirasse 

Tambcm nao sei se_ Hyppohto ~01 cond~co~ado dessa dispen a, ?erão acaso as nossas leis como as 
com a Ordem do Cruzeiro p olos serviços que tnd1cou dos despotas que nascem n'um dia e no outro mor-
o illu ·tre membro, que, posto que tenha e Lado au- rem ? ' 
sente da cõrte, se mostra .n~ais sabedor disto do q~e Para se fazer esta, considerou-se a rnaleria por 
aquelles_que nella tem res1d1do sempre, e com mais todos os lados, fizerão-se todas as objecções e a as
propurçoes para saber porque se deu aquclla conde- rnmbléa não lhe achou pczo; e agora ha de voltar 
coração. atraz e desfazer o que está feito? Eu espero que 

Eu cer laménte nunca ouvi dizer que ella fosse não daremos tão pernicioso exemplo. 
conferida por semelhantes serviços, e estive se~pre Vamos á 3• questão. Será perigoso dispensai-o? 

53 
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Sim, senhores, e muito peri9oso; nada 'hà mais pe
rigoso âo qur. a usurpação d um direito que nos não 
compete, e bem propria para excitar de confianças 
nos po1•os; a nação dirá: « En não so u 11ada , a as
setnbléa não faz caso de mim, porque dispõe dos 
homens, que eu tinha nomeado para me represen
tarem no seu se:o.» 

F.u não me admiraria que á vista deste procefü
rnento entende•se o povo que devia cassar-nos as 
procurações . . Emfim, eu Yejo u~ .abysmo dianle de 
nós e não qu1zera que nos prec1p1tassemos nelle. 

Argumenta-se porém com a necessidade de no
mear um homero para encarregado de negocios em 
Inglaterra, e eu concordo que é preciso e que deve 
ser habil. 

Um diplomatico cJ e1·e ter bom conhecimento do 
direito publico, de linguas, dos interesses respecti
vos das nações, etc.; .ora, nós devemos .confessar 
que estamos ainda muito novos, quero dizer, que 
não podemos achar um home111 inteiram nte per
feito E que nos resta? Lançar mão d'algum me
nos perfeito, mas qur. esteja debaixo da alçada do 
poder executb·o, isto é, que não srja dos que cotn-
poem esta assembléa. . 

Eis aqui , a meu ver, em que se termma a ques
tão; porque não temos que ~ntra r_ no exame das 
qualidades deste ou daque.lle; isso nao nos toca e só 
serviria para semear od1os; mas qualquer que se 
escolha, uma vez que tenha habilidade, ·ha de des
empenhar a commissão, porque bo_a~ instrucções 
podem su·pprir alguma falta de perfe1 çao. . 

Estando pois persuadido que_ não odem~d1s
pens~_2.-1!!Jb re. deputado, que ~~q_nos. come_m fa
ze1=õ , e que ~e uma tal usurpaçao seria perigosn, 
voto contra o parecer da commissão. 

O SR. CARi'iBIRO DE CAMPOS :-Como deu a hora 
requeiro que se prorogue a sessão até se concluir 
este negocio. 

O SR . PaESIDE>'<TE consultou a asst:Jmbléa sobre 
· a prorogação, e foi approvada. 

O_fui.:._ ANDR.\DA l\IA cHADO:- Eu principiarei pela 
mrsma qu estâo, por onde começou o nobre preo
pinante que atacou o parecer da commissão, a que 
tenho a honra de pertencer. 

E' da nossa r:ompetencia dispensar na pre ente 
lei , qu e inhibe aos deputados o exercício de ou tro 
emprego? 

O nobre deputado tirou por conclusão que não 
competia; e eu tiro a contraria, que pode1i1os dis
~ensar na dita lei. Digo que não está fóra das nos
sas attri u1çoes, porque a lei é puramente regula
mentar e quem fez a lei wm poder de dispensar 
ne a; nós a fizemos, nós a podemos dispensar. 

Nãose diga que isto está fóia das nossas attri
buições; na minha procuração não vejo clausula al
guma, qu~ nos prohiba dispensar nas leis que fi
zermos. 

Eu sei que, fallando em geral, não podemos dis
pensar um deputado do exercicio das suas func
ções, á excepção do caso de impossibilidade pro-
vada de comparecer . . . ....................... . 

Sei tambem que não podemos dispensal-o por 
todo o tempo da legislatura , porque tomaríamos 
assim um poder que nos não pertence, e destrui
riamas a eleição popular; mas eu julgo q_ue a dis
pensa que se ade é_te.Jllporaria e não de toda a le
gislatura, e nesCe sentido assigne il> parecer. 

Demais, Sr. presidente, eu .não_ s_ou exagerado 
defensor de verdades abstractas, não sou da opinião 

daquelles francezes, que antes querião que o mun
do todo padecrss9 do que se alterasse um principio; 
e por isso arredei-me deste da negação absoluta de 
dispensa, porque ve· o que é grande o interesse da 
1iação em ter um botn negociador, e _que no pre-
ente caso é muito urgente t l-o, para trntarmos 

com UJ!l.a grande nação, cujo apoio nos póde ser 
_!!!l!i to .util, u_ma vez que não seja para perdermos a 
nossn mdependencia . 

Ora, reconhecida a urgencia, perguntarei , con
vém que se conceda esta disRQ.nsa? Digo qu e sim; 
mas outros aizcm que esta oommissão, que se cjuet· 
encarregar ao Sr. Brant Pontes , púde s r tratada 
por algum outro snbdilo do imporio; e que por
tanto não ha precisão da dispensa. 

. ão vejo porém que digão isto os que têm co
nhecimento dos negocios diplomaticos; um bom ne
gociador é um homem raro , porque para ser bom 
diwe ter tantos conhecimen tos e tão variados, que 
é difficil encontrarem-se reunidos em uma pessoa. 

Exige-se ara ser bom diplomatico o conhecer o 
direito dns gentês, os respectivos tratado das na
ções , suas causas e origens, o commercio e indus
tria dos povos e o estado comparativo de todos el\es; 
deve saber além disto as línguas e possuir a arte 
das maneiras, t o geito preciso para se insinuar, 
qualidade esta que quasi sempre falta nos qlltiêm 
conhecimentos profundos, assim coli1õeS!és raras 
vezes ·se encontrão nos que têm aquella habilidad~. 
• Ora , o nobre deputado está em circumstan.:ias, 1 
que não se dão em outro qualquer individuo; co- 1 
meçou a negociação, e portanto parte do trabalho 
já está feito , e para o resto tem mais facilidade que 
ninguem pelas relações adquiridas. 

Demais, Sr . . presidente, ara q_ue havemos tle 
dúr causa, ou pj'etexto para o governo dizer que. 
se não tratou iles1e negocio, foi -por nossa culpa, 

or lhe negarmos o que tinhamos em no so poder, 
pois o governo falla só de dispensa temporarin . e o 
deputado ~empre o fica sendo; apenas se sus1 · nde 
o exercicio de suas fun cções por algum tempo; nem 
para empre eu podia votar que se désse a di •prn a. 

Nús concedemos por commodidade particular 
estas dispensas temporarias, e não a couced remos 
por commodidade da nação t Parece-me que este 
argumento tem pezo, pois quem faz o mais, faz o 
menos; e é sem duvida menos dispensar por utili
~ade da nação do que dispensar por vantagem par
llcnlar. 

Emfim, Sr . presidente, o que ha de mais ponde
ração é podermos in utilisar assim a eleição popu
lar, se a negociação dura~se mais do que a assem
biéa; mas, ainda que de fac.o se não sabe a sua du
ração, julgo que não será tão espinhosa que leve 
annos, e portanto ainda póde vollat a ajudar-nos 
nos trabalhos da assembléa, porque creio que te
mos assembléa para dous annos: vá servir a nacão 
dessa maneira, que ainda ha de vir a tempo dê a 
servir da outra. 

O SR. RIBEIRO DE ANDRADA :-Respeito muito o 
nobre preopinante, mas nem por isso deixarei de 
sustentar com franqueza o meu voto. 

q illustre deputado con.siderou como temporaria 
a dispensa , e que estava no numero das dispensas, 
que a assembléa podia conceder; mas eu não vejo 
que a assembléa conceda senão aquellas que têm 
por causa molestia, que impossibilita o deputado 
de comparecer, e estas nunca as póde negar, por
que a impossibilidade do comparecimento as faz 
indispensaveis; porém esta nunca póde ser assim 
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cons!d~~ada; porq~e o nobr~ deputado não ~em im- 1 summa j~;._terid~de, 'fazendo tamb~m .desalojar a·s 
poss1b1hdade de vir ás sessoes da assemblca. 1 tropas ' us1t11nas, 'que abafa vão o patnotismo de seos 

Disse ém segundo lugar que o Sr. Btant Pontes , -generosos habitantes, óbteve que, restituídos elles 
•devia ir, porque o có1lhecimento 'que já tem do ne- ' á sua li berdade, proclamassem e jurassem espon
gecio, lhe facilita a conclusão delle, ao mesmo tanea e unanimemente sua independencia de Por
tempo que outro quálquer vai para lá com os olhos tugal, e sua decidida união ao i:mperio brazileirn. 
fec'hados. ·Não estou .por 1isso; qualquer pessoa ha- A assembléa gemi constituinte e legislativa, ;re 
mi, que o govetno mand~ com boas instrucções, conhecendo a importancia de tão relevante serviço, 
póde desempenhar l •Comm1ssão, pO'rque nellas se decretou em sessão de hontem,que se désse á V .Ex. 
\'he ha de decla1.111r o estado do negoCto e dirigil-o, em nome da nacão que representa, o d·evido ag,ra-
e 'portn nto não vai com os olhos fechados. . deci01 ento. • -

Eu só admittiria esta necessidade, se rsoubessemos Encarregados como orgãos de suas resoluções 
qué ·e ministerio inglez queria tratar de preferencia ile transmittir esta á V. -Ex., cumprimos gostosa
cotn eíle; mas como isto não se mostra, não admitto mente este dever, e temos a honra de a levará pre-
a precisão que se indica. ·sença de V. Ex. 

Quanto ao que disso o nobre deputado sobre o Deus guarde á V. fa.-Paço da assembléa, em 3 
que -podia pretextar o governo, tambem inão tem de Ou~u bro de 1823. - lllartini .Francisco Ribeiro 
lugar, porque a habilidàde exigida para a commis- de Andrada.-João Severianno J1J aciel da Costa.
são não é passivei que sómente se ache no nobre 1lfiff1.1iel Calmon dn Püi e Almeida.-José Antonio 
deputado escolhido; confesso que não posso crer da Silva llJaia.-José Felicianno Fernandes Pi· 
que no Imperio do Brazil não haja um outro ho- nheiro. 
roem ~om capac.idade sufficient~ P.ara ~r trai.ar deste N. B. Este officio, posto ·que 'tenha a data de 3 
negocto; e por isso nunca. o m1mstert0 poderá va- de Outubro, expediu-se nos principios de Novem
ler-se de tal d~sculpa, p01s havendo .mais pessoas, bro ; e por isso não se fez delle menção na sessão 
entre ellas podia escolher. correspondente. 

'11aes são as razões porque voto contra o parecer 
i:la commissão. 

O SR. ALMEID.\ E atnuQuEnQuE:-(Não o ouvi
rão os tachigraphos.) 

Não havendo quem mais pedisse a palavra, per
guntou o Sr. presidente, se a assembléa approvava 
o parecer da commissão .-Foi approvado. 

O Sn. PRESIDENTE deu para a ordem do dia o 
projecto de consLiLuição. 

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde.-José 
Antonio da Silva biaia, secretario . 

RESOLUQÕES DA ASSEMBLÉA 

PARA JOSÉ JOAQUIM CARNEIRO DE CMIPOS 

Sessão em '7 de Novembro de 't ,823 

Pl\ESIDENCJ·A DO SR . lllACIEL DA COSTA 
Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da m11-

nhã, fez-se a chamada, e acharão-se presentes 63, 
faltando com causa os Srs. Pereira da Cunha, Pi
nheiro d'Oliveira, Ribeiro de Rezende, Andrada e 
Silva, Alencai:, Costa Aguiar, Ferreira Nobre, Ro
cha, Carneiro da Cul)ha, Teixeira de Gouvêa, Pe
dreira Couto e Costa Barros; e sem ella os Srs. Ri
beiro Campos, Ferreira França, Brant Pontes, Muniz 
Tavares, Rezeilde Costa, Carneiro de Campos, No
gueira da Gama, França e Rodrigues da Costa. 

O Sn . PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e 
lida a acta da antecedente foi approvada com uma 
pequena emenda. 

'Entrárão na sala os Srs. Ferreira Franca e Rodri-
gues da Costa. • 

Forão remettidas á mesa as seguintes declarações 
de voto: 

lllm . e Exm. Sr.-A assembléa geral constituinte 
e legislativa do lmperio do Brazil, approvando o 
parecer da commissão de poderes, sobre não se 
acharem dcclaTarlos na acta geral da apuração dos 
votos para deputados, feHa na camara da capital 
da província das Alagôas os nomes de todos os vo
tados, e não poder por isso saber-se quem seja o cc l.• Declaro que na sessão antecedente votei 
supplente, que deve vir supprir a falta do deputado C?ntra tudo quanto se Yenceu a respeito da mate
Miguel Joaquim de Cerqueira: manda participar ao na dos arts. 14 e 15. - O d~putado , Lopes qama_. 1• 

governo afim de expedir as convenientes ordens á
1 

« 2.• ;De~laro que na.s~ssao de hontem nao fui de 
mencionada e.amara, que lhe é neces ario que Lhl:l r ·v.oto que a hberdade rehg1os~ no Br~zt! fosse ext~n
seja trausmittida uma lista de todos os que obti~ -s1va a •ndas as communhoes chr1slas. - Jose de 
,·erão votos nos di!Terentes collegios ele:itoraes da Souza li/ ello. » _ . . 
referida província. O que V. Ex. levarâ ao conheci- « 3.• DeclaTo que n.a ~essao de hon~em, votei con-
mento de Sua Magestade Imperial. tra o .parecer da comm1ssao, quP .conve10 nli dispensa 

Deus guarde á V. Ex.-Paço da assembléa, em 4 da lei para ser nomeado negociador em .Londres o 
de Novembro de 1823.-illiguel Calmon du Pin e Sr. deputado actual füant Pontes. -Jose de Souza 
Almeida Mello. >) 

« 4.ª Declaro que na sessão de honlem vo1ei con-
r~~ORD COCRRANE tra o parecer da commissão, que dispensava na lei 

mm. e Extn. Sr.-'A •assembléa geral constituinte · para poder um nobre deputado ser nomeado agente 
e legislativa deste ittl'perio, acaba de ser official- ! diplomatico em L?ndres. - Henriques de Rezende. 
inente i'nformada, qµe. V. Ex., depois de ter livrado - Ignacio d' Almeida Fo1:tuna. l> 

a província da Bahia da oppressão das .tropas lusi- .« ?·ª Declaro ~u~ ".otei contra o par:ec~r da com- \ 
tanas e de as ter perseguido até muito além da m1ssao de const1tmçao .op_pondo-me a dispensa do 
Eguinocial, élmgira, 'de seu p_roprio movimento, a Sr. deputado Brant.-Rtbeiro d'Andrada.- Caldas. 1 
esquadra victofíosa para o pôi:to da cidade de S. Luiz -Gama .. - Navarro. - Mo_11tesuma. » . 
do l\faranhão, donde, com o seu costumado valor e « 6. • Declaro que na sessao de hontem votei con-
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tra o parecer da commissão, que dispensava o Sr. 
deputado Brant Pontes do seu exercicio de represen
tante da nação para ser empregado n'outra commis
são. 

" Paço da assembléa, 7 de Novembro de 18~. -
Carneiro da Cm1ha. » 

O SR. SECRETARIO MAIA deu conta do exame que 
fizera na representação de José Carvalho da Silva, 
como lhe fóra incumbido na sessão antecedente, e 
declarando que Linha por objecto a obra de uma 
estrada na provincia de S. Paulo, indicou que 
fosse remettida á commissão de estatistica, que po
deria ser illustrada pelos nobres deputados da so
bredita província, como requeria o representante; 
mas lembrando o Sr. Vergueiro que fosse á com
missão de commercio, assim se decidio. 

O SR. PRESIDENTE ponderou qu9 sendo membro 
tanto da commissão de commercio como da de 
redacção das leis, e achando-se impedido, pelo lugar 

·que occupava, de trabalhar 1ias dita s co m missões, 
deveria nomear-se quem o sul! stituisse; sendo-lhe 
porém commettida a nomeação por accordo da 
assembléa na conformidade da pratica, nomeou para 
ambas o Sr. Costa Carvalho. 

O Sn. ANDRAD 1 l\1.1cn.100 pediu a palavra, e offe
receu o seguinte artigo addicional ao projecto de 
constituição: 

cc As restricções da liberdade religiosa não for
mão artigo constitucional, e podem ser · alteradas 
pelas legislaturas ordinarias.-Andrada .illachado. » 

Requereu o mesmo Sr. deputado que en trasse na 
or~em do dia por ser materia ~onnexa com a dos 
artigos vencidos na sessão antecedente. 

O Sn . PRESIDENTE consultou a assembléa, e de
cidiu-se que as5im se fizesse. 

Eutmu então na sala o Sr. Rezende Costa. 
O SR. l\IoNTESUMA, o outros Srs. deputados dis

serão que tinhão mais declarações de votos, e man
dárào á mesa as seguintes: 

<< l. • Declaro que votei contra as restriccões da 
liber.Q.fille_ religiosa vencidas na sessão d'3 hÔntem, 
assim como votei contra o não conceder-se culto 
ppblico ao ·udaismõ;ãppfovando cm tudo e por 

( 

t.udo que a religião ca lholica apostolica romana fosse 
a religião do estado, unica manteúda por elle, e cujas 
funcções se podessem exercitar fóra dos seus tem
plos.-0 deputado, Jllontesmna. » 

« 2.• Votei que a hber_ât!e do culto, tanto do
mestico, como dentro aõ recinto dos respectivos 
t~mplos, se entendesse geralmente a todas as seitas, 
que respeitj!ssem a moral publica, sendo a religião 
catbolica I! religião do estado, unica por eJle man
teúda. - Francisco Carneiro . - Antonio Calmon 
du Pin. - Antonio Ferreira Franca. - Paula e 
Sõüia.,__!'J, .ill. de A encar.-Xaviér de Carvalho. 
- Oruz Gouvêa.. » -

« 3.• Declaro que votei contra o que se venceu a 
respeito dos arts. 14 e 15 do projecto de constitui
ção . - .M onteiru. » 

Passou-se á ordem do dia, e entrou cm discussão 
o artigo addicional, que o Sr. Andrada J\lachado 
acabára de offerecer. 

Entrárão a este tempo os Srs. Carneiro de Campos 
e Nogueira da Gama. 

Depois de algum debate (de que nada escreverão 
os tachigraphos) propoz o Sr. AQdrada Machado a 
seguinte emenda ao seu addilamento : 

« .Em vez de alteradas, diga-se, dest·tuidas em 
lodo ou em parte. -Andra.da. » (•) 

O Sn. SILVA L1snoA: - Sr. presidente : requeiro 
o ádiamento da proposta do Sr. Andrada Machado, 
que offerece um artigo addicional aos arts. 14, 15 o 
16 da votacào da sessão de hontem ; parece conve
niente o réservar-se para quando rn tratar do artigo 
268 do projecto da constituição, em que se declurão 
certos artigos não consti tucionues. 

Estou pela nota já feita pelo Sr. Lima, de 
não c1mvir incorporar-se na constituição o que não 
fór realmente constitucional ; porque me parece 
contradicção nos termos o ser ao mesmo tempo 
constitucional e não constitucional. A nova pro
posta só manifesta, a meu ver, compuncção de es
pírito em o nobre deputado, que parece agora 
estremecer do barathro, que se abrio com os arti
rros ditos, á que hoje tira a qual idade, que nas 
discussõrs antecedentes julgou da essoncia dos ar
tigos constitucionaes. 

E' maravilha que as que tantas vezes intitulou -
verdades eternas - por subita metamorphoso se 
mostrem - verdades ephemeras-. Assim se desfaz 
o proposito daquelles artigos; pois deixa-se ao ar
bítrio de outras legislaturas a sua alteração. 

Ainda mais me espanto da nova emenda da mes
ma proposta ; e nclla se verifica, o que se diz no 
fóro - reforma para peior -reformat in peius - ; 
pois se faculta a liberdade de destruir a decisão de 
taes artigos. 

Temos systema de destruicão 1 Como isto é com
patível com a perspicacia do ·illustre memb-ro, cujos 
extraordinarios talentos admiro, reconhecendo não 
menos não ter eu com a sua eloquencia a menor 
com petencia 1 Presentemente, em muita parle, só 
se mudão os nomes ás cousas. 

Constit uição traz a idéa de legislação i111 mutavel, 
ao menos no destino, bem que não no evento . Lem
bro-me, quando aprendi os rudimentos classicos, 
do primeiro exemplo na versão lat i na de Supplicio 
Severo-mundus ci, Domino co11stitutus est-o mundo 
foi cons lituido prlo Senhor, e tambem no evange
lho de S. João, que folia na constituição do mundo, 
o ter desde então sido firme na idéa, de que assim 
se designo u a immutabilidade das leis physicas, de 
que depende a cxistencia do universo. Portanto sem
pre entendi por consti t 11 ição de um estado, o com
pl exo das leis, á que ~" destina a perpetuidade, 
qualquer que seja depois a instabilidade das cousas 
humaili1s. 

Em consequencia leis conslilucionaes, no meu 
humilde entender, são as que antes se chamavão 
leis fundarnentacs do es tado, que não se pódem de
rogar sem rui na do mesmo es tado, ou de sua fórma 
de governo. Fundamento de um edificio é o mesmo 
q~e o seu al icerce. As differentes pedras de que es te 
alicerce se compõe, não se podem alterar; e menos 
destruir, sem ca hir por terra tal edificio . 

E' portanto absurdo permittir · um bom archi
tecto que o qurr conservar, que outro architccto 
lhe tire essas pedras, e ainda menos as que se dizem 
pedras angulare.<. As leis sobre a religião se asse
melhão á essas pedras . Como pois póde convir o 
dec.larar-se na constituição do imperio, que futuros 
legisladores possão alterar, e até destniir, as dispo-

(') Na acta não se diz que esta emenda fosse 
apoiada ; mas parece tel-o sido, porque a não o ser, 
não fallaria della o Sr. Silva Lisboa. 
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sições á ella relativas! Não seria decente nesta au- nomistas da França a conservação das c~rporações 
gusta assembléa fazer-se a declaração á que se pre- e mestranças dos officios e artes mais gemes da 
cipitou a assembléa nacional de França, - consti- sociedade, sliõíílêtto á eSta augusta asseIDiiTéa o 
tuição e para sempre - até impondo pena de morte meu ~arecer _dl;_ergente _Qg,s_a thores do rojecto, 
a quem propozesse a menor emenda. Vimos em que (j)iê:fa_em t2t abolJ ·ãõ"g!Jll~s neste l_Il!P.ilrio, fun 
findou essa miserava! arrogancia. dando-me na pratica de Inglalerra-;-ê"ãe-escriptores 

Mas é indecente ir ao extremo opposto de deixar e estadistas prudentes deste paiz. 
mãos largas aos futuros legisladores para alteracão Por isso proponho, que se supprima como artigo ) 
ou destruição dos artigos da nossa constituição, que constitucional o art . 17, reservando-se a sua materia 
definitivamente este congresso sanccionar. Sem du- para lei regulamentaria, que concilie a extstencia ; 
vida as linhas de qualquer decisão não são calabres de taes c<;>r.Poracões com o esp_iríto do ngsso systema 
que amarrem os deputados de outras legislaturas, Sã re a liberdade da indnstJfa. 
se, por evidente necessidade de reforma, ou por Aquelle artigo pareée arítinomico ao ar tigo 19, 
desgraça da nação, se derogarem artigos, que ora que muito bem estabelece a regra, de não se admit
eniendcmos essenciaes á felicidade publica: mas de tirem mais monopolios, e supprimirem-se com pru
boa!nen~e franquearmos, com positiva declaração dencia os existentes . Ainda que aquellas corpora- { 
arb1trana, a futura -liberdade e mudanca, não é ções não sejão rigorosos monopoUos, comtudo os 
recto, nem político. • eeonomistas os considerão >er monopolios latas, 

O Sr. Alencar já indicou á esse respeito a objec- porque restringem a concurrencia dos artistas, di
ção capital, bem dizendo que, deixando-se tal liber- minuindo a possível quantidade, perfeição, e bata
dade, como se deduz dos vagos termos da proposta teza das obras, sendo (como dizem) colloios para 
o povo poderia entender, que até seria livre decla~ defraudarem ao publico . 
rar-se não ser a religião catholica apostolica romana Estando porém estabelecidas, não convém, em 
a religião do estado; o que é absurdo, contra o virtude deste prudente artigo, a sua~ntin;i_ex
nosso juramento, e contra o voto e mandato do tincção. Tanto mais, que no Ilrazil o mal deUas é 
povo. TriConsideravel; porque não compõe a casa dos 24 de 

Eu accrescento, que, havendo-se muito insistido Lisboa, que com os seus-éstátutos das c1asses quasi \ 
sobre os artigos sobreditos para se animar a intro- cnegavão ao ridículo nas suas restricções economi- 1 
ducção de eslrange!ros de quae quer communhões cas, que tanto comprimirão a industria do povo. 
christãs, isto é herezias, ou schismas, facultando-se ui apenas t~m oucos crremiQ.s COJllseu~mestres 
ás legislat~ras ordinarias alterai-os ou destruil-os, ~ivães o offi~o,_ so~ a inspecção do senado da 
tolher- e-h1a toda a confiança dos mesmos P.stran- j i:.runara, senão o seu ms11tuto Cãmuem condec:oraao 
geiros, endo aliás tanto do interesse do estado, que com actos re ligiosos, azendo alguns a sua festa 
ella sempre exista pela firmeza das leis constitucio- a-nnuaf á santos, q_ue em devoção pia tem por pro
naes . téctores, e por isso não convém occasionar-lhes des-

Ainda que os artigos, que hontem se vencerão, cõnleãtamen~o, quando aliás os respectivos artístãs 
depois de tantas emendas (que bem manifestão as êstão hoje sujeitos á concurrencia dos industriosos, 
difficuhlades, com que esta vão redigidos) fic:issem e dos productos importantes de todos os paizes, em 
em apparencia mais adoptaveis, eu com tudo não virtude da nossa grande charta da [1·allqueza do ,,.,-
votei ainda pela nova redacção; tanto porque se li- commercio. -
rou ao artigo 16 o termo - excellencia - , qu e in- -Pãrece ser de boa razão manter, sem o vicio do 
clicava a justa preferencia, que todos damos á reli- monopolio, esses estabelecimenLos, de que o pu
gião catholica, como porque reservo dar o meu voto blico se não queixa, eque se11urão as arCes, sem as 
ex plicito, depois que se fizer a ullima discussão do (jüaes não se edifica a cidade, como b tm diz o eco
projecto, para a definitiva sancção desta assembléa, noJIJ.is1a~sagrado. Já pelo alva· ' de 4 de Abnl de 
que, sem duvida, a ha de dar attendendo á todas as 1808 se assegurou ao 8razil a liberdade de industria 
circumstan cia-, e ao maximo bem da nação, em per- em qualquer estabelecimento grande, ou pequeno. 1 

feita concordia do sacerdocío e do imperio, não Pelo nosso liberal ystema deve ficar sem efreito a 
prescindindo jámais do complicado ~ystema, e das contraria di . posição, que, pela de~oti~policia dos 
opiniões populares, com que por tantos seculos se avizos da s.ecretaria d~ es.ado, no ministerio do 
tem regido a monarchia, cuja legislação é tão me- marquez de Agu~r, seJB!ringío esta lei, á requeri
lindro.a, no que envolve materias ecclesiasticas; pois ménfo ila corporação dos sapateiros, que Jlreten 
até em qualquer demanda, a excepção da excommu- derão obstar a venda dos sapatos e trangeiros, e 
nhão faz substar todo o curso da causa. ainda dos feitos neste paiz pelos escravos, e livres 

Espero que este illuminado congresso, bem cal - que usa vão desta industria domestica. E' bem sabido 
culando o estado da nação, até se lembre da pru- o vão esforço, que os economistas da Franca, fizerâo 
dencia politica de Bonaparte. que só poude sustentar para abolir taes estabecimentos, com as regrasgeraes 
o imperio francez sobre a base da religião catholica, da liberdade da i11dustria, pelas quaes comecarão a 
fazendo nova co 1cordala com 0 summo pontífice, desorganisação do systema civil, sem pie.verem as 
não obstante a nação antes gozar das que se intitu- consequencias. 
l<n°10 liberdades da igreja gallicana. El-Rei Luiz XVI, deixando-se ill~dir por suas 

O SR. PnESIDENTE propoz 0 adiamento requerido declamações, fez em 1Ti6 o celebrado edidt.o da 
pelo r . Lisboa, e foi apoiado, e approvado sem dis- abolição de taes corporações, porém logo no mesmo 
cussão. anno fez óutro edicto em contrario, reconhecendo 

1 b os inconvenientes praticos, e a complicação dos in-
Seguio-se o art. 7 conce ido nestes termos: teresses de muitos indivíduos. Quaesquer que fossem 

. (( Ar~. 17. Fic~o- abolidas as e or_a ões de ojfi- os abusos dessas corporações, o facto é, que a 
c1,gs 1u1zes, escnvaes e mestres. » França tinha subido á eminencia em todas as artes, 

O SR. SILVA LtSBOA: - Sr. presidente: Bem que de sorte que a industria. {rance=a era proverbial na 
seja êontrã a opinião corrente dos escriptores eco- , Europa, para exprimir excellencias nas obras. Não 

54 
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cansarei a esta assembléa co:11 a historia oconomica conl radicto por um membro, o qual a!Il!·moü, que a 
das cQJ·p_oraç..õet d~s a.!'oes, cujo instítutõ, ºªorigem, j marinlrn ingleza Linha crescido com esl~ ~ratica, e, 
oi e arando auxilio o c1vilisação, e de obstacu!o ao que se o governo 1tdoptasse vagos prmc1p1os econo
de~ro isr:.u C.Õ~ i;iotentados barbaras ao tempo do micos, Inglaterra não seria-o que hoje é, tão rica 
g_gy_~rll.Q ~udal. Não lrn ta1i1bem duvida, que de"'C- epoderosa,_ por isso ~ão se .alterou o esty~o. . . 
~new._àp .em concili bulos e abar:cíl meo~os mono- . ~r. presidente . ! a~ __ cl'0lo e~ 't<!gOLdlr~!Los _1~-
polisti.cos, co~\eficio da geri!nnd11-tna. J!!Y.1d_!1aes . no e_stJ!.do cml, mas s_!!n em pr_at1cos di-

Comtud.o ? go~o b!'itannico ainda. ? se.rva 1~CJ{2~ _ ~ociaes_. cm qu'.! se faz~m ncce~sanas as res
rnr· s prmc1paes corporaçoes, pelo siiu mtnnseco j t.E._~:_ço9s d~ hb~rdade natural p.iks mtercsses _do 
õencficio de facilitar o ensino dos pobres nos offi- bgm publico. l~s tou pela re~ra .d? !lfilad1sta pr, ti"O 
cios necessarios. Seja-me licito recordar o facto, el e Edm<:n o Burkc - « Os pnnc1p1os abstractos da 
que em uma dessas corporaç?es, quando lord.W~l- 1 erdade s.ão romo os raios de luz, qu~ , entrando 

' lio<>thon veio em triumpho a Londres, lhe foi o e- em um meio denso, se refr<.::gem, de3vwndo-se da 1 
í·ecer o -seu Ínestre do oficio ( 11 :10 sei se de sa- sua direcção rectilinea: » O mesmo digo da !iber
pateiro, ou alfaiate) char/a, de encorporaçãô do dadc da i?idustria, que, em varios casos, devem ler 
gremio, e elle aceitou a condecoração com agra- j~stas restricções, quando se com pensão com a uti
de.cimento, estimando tudo á que no seu paiz se dá hdade geral. 
honra . Que maior bem se pode ~azer aos filh?s Julgando-se, depois do mais alguma discussão, 

l dos pobres, do que o dar aos pais a opporti:111- debatido o artigo foi pos to á votação, e approvado 
dade de os offerecerem aos mestre~ das corporaçoes, tal qual. - · -
para aprend.erem os :eus ollic~os, e ? erceberem " Art. 18. A lei vigiará sobre as profis·ões, que 
ª9'uelles o f1 ucto do t~abalho de.Les P~ 1 tempo ra- interes ·ão os costumes a sen-uranca e a saude do 

\

c10navel, sob a mspecçao de algum magistrado, á se- povo ' 0 • ' 

melhança do que a lei do rei no determina no regi- )>. 
mento do juiz dos orphãos? Os j uizes do officio_são O SR. l\I.u.\ propoz esta emenda: 
tambem uteis para fazerem ar))itramentos de y_a- « A lei vigiará sobre as profissõe , quaolo fõr 

11,.Qres nos_ objcctos respectivos de sua arte, e corri- preciso para evitar fraudes, manter os costumes, ól 
gir com alguma disciplina e multa as fraudes dos segurança, e saude do povo.- lfaia ».- Foi 
artislas e os prejuizos nas obras. apoiada. 

E _não é isto-d.i~no de regul.amento, ouv.i_das as Posto porém o artigo á votação foi approvado 
autondades que ate agora ntsso entend1ao. O como estava e juln-ou-se prej udicada a emenda do 
celebre AJ!.am ~J!h é um dos acerrimos ao lago- Sr. Maia. ' 0 

( 111stas ãe taes . corporações, P?rquo escreveu no « Art 19. ão se estabeleceráõ no os monopo
\ Ier~or das dDutJI?as dos e~onomista.s francez_es , gue lios, anLes as leis cuidarão em acab-ar com prudencia 
n~e~ temQ_QJPllllo ~Qgava?, e por isso uessa parte os que ainda existem»:- Foi approvada sem dis
tem sido ª!·g111do de >-!JTO, am.da pelos comm_ontado- cussão . 
res d~ s~IlLJ..!!l.l_g_Ortal o~ra _cla rique:::a das naçoes, com cc Arl 20 Ninauem serã privado de sua proprieda
es ecial~d~~e P ay.f~ir. Es_te escnpto r, na su~ ob~a de sem ~onsenli~ento seu, salvo se o exigir a rno
~!!!:J:.1CaQ _das . .fermanentes caiis~s da dechnaçao veniencia publica le,,almente verifir:ada ». 
IL_!JUCda das 1lCIÇOCS poderosas e ricas, bem mo<tra ' o . _ 
que Sfoith sendo aliás tao perspicáz, só olhou a O Sn. llfo "TE m1 \ requereu que na <lisctLS1t1J do 
industnâ do po1•0 pelo lado da concurrencia dos art. 29 entrasse tambem o a~·t, 21; e porqur a as
arlisras, e barnteza dos supprimenios. "cm consi- semblea approvou, fez-se a leitura delle. 
derar (o que é de summa, e ainda superior im- e< Art. 21. este caso será o esbullrndo indemnizado 
portancia) a moralidade dos 1\.preQdlzes, sendo en- com exactidão, allento niio só o valor intrínseco, 
lregues á discip lina do mest re da corporação, e o co mo o do affcição, quando ella tenha lu ga r». 

li habito da subordinação, que da~i resulta depoi para O Sn . ILXA LtSBOA : - r. presidente, proponho 
a soc1r.dade. E' certo, que nao se carece de longo quó se sÚpp rimao os ultimas termos do artigo 20 
aprend·vz:ado p~ra o laborator:o de qualquer arte - legalmente verificada - porque es ta clausula pa
ordrnana, e ainda a do relo~10, qu~ .elle tn~z por rece dar liberdade ao cidadão a-quem se tira a sua 
exemplo. i\las, para o aprendiz .adqu1nr habito <le propriedade por acto do governo, quando o exige a 

/ trabalho, re1'erencia ao ::up~nor, dc"tr~za m.a- conwnicncia publica , de fazer demanda contra a 
nual para quantidade e perfe1çao da obra, e preciso autoridade, que requer o sacrificio da propriedade, 

\ tempo diuturno. o que muitas vezes seria contra o evidente bem pu- 1 
Tem sido notado que nas cidades ou villas de ln- blico, e urgencia de sacrificio. Como lhe fica salvo o 

1 g\a terra, onde não ha o rigor de rn darem muitos direito da iudomnisacão, seria incivil e perigosa 
annos á offi.cio, os jor.ens_habeis, que entrãp loª'o toda a disputa. • -
a g(l~har_ll{lIS do (LUecarecem p~r~ °. necessano, sao O mesmo Sr. deputado mandou á mesa a seguinte 

l próâ1gos, vestem-se finos, e d1ss1pao tudo em con- emenda : 
Yivencias, e, em breve, não têm credito, nem sa- . _ . 

/ 

/ lario, e se fazem ratoneiros, pessimos membros da cc Proponho ~u~. se orrnttao as ul~1mas palavra~ 
\ sociedade, e incapazes de serem pais de familia, e ~.,.'~galmenle \ellficada.- Silvei lisboa».- ~01 

o mal seria mais extenso, se não achassem facili- ieoe1 ~1!~ª· . _ . 
dades de entrarem no serviço da tropa e da ma- Depois de algum~ d1scussao, ped10 novamente a 
rinha. Neste anuo no parlamento britannico o fa- palavra o mesmo ~r. deputado e fatiou nestes 
moso economista Dayid Ricardo, propondo que se termos: 
~bo isse o uso e obrigar aos meninos pobres a O Sn . S1tvA LISBOA: -Sr. presidente, proponho 1 \ irem aprend.er a nautica nas embarcações parti- que se suppnma na linha- indemnisado com exa

\ cu lares, obrigando aos donos a recehel-os, por ser ctidã.o - a clausula - com exa,ctidão - por me pa
contra os direitos da liberdade e propriedade, foi n;ice_E pleonastica, poisSêr índemmizado, se suben-
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te_nd~ ser c_om exactidão _; aliás é indemnizado, e 1 ~o caso della, a~sim como n~da é ma~s consequente 
nao mdemrnzado . Na leg1slacão (e rnenos na con- ao que n<igar-lh a a assemblea, por nao poder, nem 
stituicão) não convém hayer'termo de mais, ou de dever dar-lh'a nos lermos por elle propostos, e eis 
menos~ropon o tamnem, que se supprima o resto ju::tàmenle o que se acaba de praticar. Em quanto 
doartigo, que manda indemnisar a propriedade to- a dizer '.l mesmo nobre preopinante que o dito 
mada por conveniencia publica, não só pelo valor Sr. deputaà0 não podia requerer demissão, porque 
intrinseco, mas tambem pelo de afTeição. as instrucções das nossas eleições se oppoem a isso, 

1 Isto me parece vago, _e exorbjtante, pois cada não tem lugar, porque as instrucções dizem que l proprietario tem afTeição ao que é seu, ainda que ninguem potisa escusar-se, mas não prohibem re
seja um cêpo, e não devo ficar no proprio arbítrio querer escusa, porque ninguem póde destruir este 
dar preço indefinido. Isto não póde ter lugar em direito de requerer. Portantu voto pelo parecer da 
bom cidadão, salvo cm artigo mui raro, como livro, commissão da fórma que se acha. ' 
peça antiga, e de muzeu .. Pelo qu~ entendo, q_ue O Sn. Sn,vA LISBOA: - Sr. presidente, voto pelo 
convé~ subrogar neste artigo depois. do termo in- parecer da commissao, ainda que não approvo o re
den~nizado, a clausula - por arbilmmento de latorio na parte que louva. ou escusa, ao nosso hon-
peritos. rado collega o Sr. Muniz Tavares, quanto á sua sen-

Mandou tambem á mesa a emenda seguinte: sibilidade, que o impellio a pedir demissão do lugar 
t « Proponho que se omilta a clausula com exa- de deputado, que t~m desemyenhado, antes en-

ctidão, e que se sub:!:'gue _por arbitramento de t~ndo (ainda que nao o requeiro)! que talvez con- 1 

l peritos ; e quo se supprima 0 resto do artigo.-José vmha_, q~e esta augusta assemblea desse uma ~e-
da S i lva Lisboa ,, . monstraçao do seu desagrado, por ter elle pedido 

D. . . . sem fundamento tal demissão. Logo que apresentou 
tvid_io-se ~m d_uas_ parle~ ª emenda paia se a sna peticão entendi que até se devia indeferir 

propôr a votaçao, mas f~regeitada em ambas e1!_ns. in limine, be~ que reconheço , qne este congresso 
O S~. ANDRADA ~!ACHADO lambem ofTereceu outra em remettel-a á commissão, procedeu com a regu-

conceb1da nos seguintes termos, ao art. 21 : laridade do regimento. 
« Em vez de esbullwdo di ga-se privado, e an- Sr. pres idente, que importa que por documento 

teponha-se á palavraserá.-Andrada AI achado».-- ofTerecesse uma~a do faconhoso B~t_a, que 
Foi apoiada. nella fez a suggestão de se proceder em ernambuco 

Julgou-se a materia sufficientemenle discutida, e no collegio eleitoral ~ eleição de outros d_epulados, 
o Sr. presidente propoz : en"! lugar do Sr. Mumz Tavares, e de v~nos depu-

1 o S t 20 l 1 1 p taaos da prov10cia, se não consta ter efTe1lo tal sug- '.~ . e o ar . passava a qua .- assou. gestão? Jv · 
2.• Se a a:scmbléa approvava o art. 21.- Ven- Só por isso a petição do Sr . .Muniz Tavares se ~fv" 

ceu-:e que n~o. . 7 mostra injuriosa ao heroico povo Pernambucano. l ·-f.,p. 
_3. Se. pas .. ava com a emenda de i c~acçao do Sem du vida, todos os yroJl_!:ietarios e homens (_ ('-) 

Sr. Andtada ~!achado.- Venceu-se ~ue sim · . ~s, detcstão ao dito Õoveflista 13ârélta, ·que, .pelo 
O Sn. Pn ESI~P.NTE declaro~ q~e- nao pr(lseguia o s~u co1fT10cido çaraç_ter, «L!!~ssoa, que não dá nem 

debate do proJecto de con~l1t_u1çao por ter dado a tira direi to á ninguem, e, pelo nome,- só desemge
hora dos pareceres de comm1ssoes. nlrn a má qualidadf) do insecto, que ataca as livra-

0 11. An.1uJO tiaIA, po1· parl o da commissão de rias. · 
constituição, leu o seguinte : Q~gm não tem força de espirito, não entra neste 

« PAil ECER 

f u A commissão de constituicão, tomando cm 
considera ção o requerimento do ~r. depu tado Fran
cisco ~lun iz Tavares , em que pede a sua demissão 
por e ver atãcado na sua honra em o periodico 
Sentinclla da Liberda!!LJH! guari ta de Pernam buco 
n . 54, com quanto julgue dignos de louvor os sen
timento do dito Sr. deputado, é todavia de parecer 
que a assemlJléa não póde dar a demissã o, que pede. 
Paço da assembléa, 7 de Novembro de 1823.-fedro 

( de Arcmjo Lima., - Nicoláo Pereirn de Ca.mpos Ver
gueiro.- Manoel Ferreira da Camara. -Anlonio 

1 Carlos Ribeiro d'Andrada Machado e Silva.
Bm·üo de Santo Amaro"· 

- O Sn. l\foNTESGM.\ : - ( Não o ouvirão os ta
chigraphos ). 

O Sn. SouZA MELLO: - Eu leranto-me para ap
provar o parecer da corumissão tal qual se acha, 
sem as alterações, ou accrescentamentos que quer o 
Sr. Montesuma, e as i:eflexões, que elle para isso 
acaba de fazer, se desvanecem, porquanto o direito 
de petição a ninguem é prohibido, todos podem re
querer o que quizerem, com tanto que as autori
dades lhes deflrão como lhes competir, por isso 
nada era mais consequente do que pedir o Sr. de
putado Moniz Tavares a sua demissão, julgando-se 

congresso. 
E' mister coragem ao soldado no campo da ba-

lalhir:-- - -
Sem duvida todo o bom cidadão aspira ao bom l 

nome, e estima o fav oravel conceito, ainda de qual
quer iudividuo, de que é capaz de bem senir á sua 1 

nacão. 
Quanto a mim só temo_ Qj_ui.w de Qeus,.JU.ó_am

bJ.flõiiõõSer-_~óm ~uiç!ade.Julgado _pelo 1l]eu paiz, 
e não desmerecer o favor do entendimento desta 
au "usta assembléa. 

ue1!1 serve ao publico, está exposto ás inveclirns 
e ~ente n ças dos nescios e máos : porém deve ser 
cà mo o intrepido piloto,_ q_ue arrosta as tempes-
tades. ·;. 

O Sn. HEliRIQUES DE REZENDE ofTerec~u a se
guinte emenda: 

« Mude-se a pala 1 ra não póde na palavra ntio 
deve.-llenriques de Jl e.::ende. >>-Foi regeitada. 

O Sn. ALEliCAR :- (Não o ouvirão os tachigra-
phos.) / 

O §n. SILVA LISBOA :-Sr. presidente, como se 
podia esperar neste recinto o elogio de Barata, á 
vista do seu corpo de delicio na gazeta ofTerecida 
na petição do nosso injuriado collega, e a censura 
do meu voto contra qu.em maldiz dos deputados dest a 
assembléa? 
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Sr. presidente, admiro a cortezia do Sr. Alencar; 
porém devo dizer, que o men conhecido caracter me 
defendti . .Jk nota de desãcreditadoi·. 

..'..!L!ll!o desacreditei a Barata : as suas folhas são 
as ue o desa~reditªº- i e o mesmo Sr. M enear -diz 
que e as a acao a muitas p1Jssoas . 

E' notorio, q~ie ell!UJstá seduzindo fill povo com 
~glla§.11..!lUJ'Cluc.os, e...?l!ggestões sediciosas . Não sei 
ar 10 ·a...á..deshonra ; o <lescredito e"tá nas ãCê'ôes 

( 
proprias, e não nÕsclitos dos que caracterizãÔ as 
cousas como ellas são. 

FL!i ar"'uido d~ usar de expressões fortes contra 
~~1ra1a,.:_enao e eiio d~pufado da provincia da Bahia, 
a UJLllll!:feJ:!çO. ~fas isto mesmo reforça a minha 
ra~ão de i!lllig_nação .;ontra !}. qualidade de gaze
teiro, \J nao d~d_epul:_adu: tanto mais qu e um es 
cnptor ~ paraJgrjas, não tentlo v.indo tomãi;-posse 
n a as~emb.léa, é visto fazer renuncia á tão dis
tínc .ª nonra da eleição do seu paiz. Elle despreza a 
patria e aos conterraneos, pois lhes dá alcunhas em 
uma das suas folhas, chamando - esl1!JJida Bahia 
-bahiano.s do diabn. ' 

EiiíJínl, Sr. presidente, pe1mil.ta-so-me dizer com 

l 
o apostolo das gentes.-Peccados pnblicos casti
guem-se puhlicamenle. 

Julgou-se discutido o parecer, e sendo proposto á 
votação foi approvado. 

O Sa. DuAllTE SILVA:- Sr. presidente, ha mais 
de quinze dias que tenho pedido apalavra para fazer 
um requerimento a esta augusta assembléa, e não o 
teuho conseguido; vejo que as indicações, que estão 
em discussão, levão inda muitos dias ; e por isso 
peço permissão de dizer algumas palarras para re
metter estes documentos á mesa em nome de meus 
constituintes. Rogo a V. Ex. que m'a conceda. 

Foi-lhe concedida, e disse o seguinte : 
Sr. presidente, com pezar meu, e só por fazer o 

que devo a meus constituintes, vou apresentar quei
xas a esta augusta assembléa. Os habitantes da 
villa e districto eleitoral do Rio S. Francisco da 
minha .provincia, nã? poden~o mais supportar os 
despotismos, v10lencias, e ate5~t1gos que so!frião 
do-ten~e..:.corone ~a!Jlacho, que os commandava, 
queixarao-se a el-rei, antes da sua retirada e foi 
tão justificada a sua queixa, que se expedi o oi:dem a 
este respeito, ao governo da provincia. Este, apelar 
de ser o protector de Camacho e ser elle sua crea
tura, não pôde deixar do suspendei-o do commando 
do districlo. 

Todavia progredio o desgosto dos povos porque 
sendo, pela mór parte, milidanos, e ficando Cama
cho com o commando destes , conLinuava inflam
mado pela vingança, a ser o seu perseguidor. 

J?epois com a mudança de governador, e com a 
q_ueda do velho despotismo, conseguirão os povos 
que fosse suspenso do mando das milicias corno 
havia sido,.do districto. ' 

EsLa luta dura ha3 annos, até que Camacho á forca 
de industria e patronato acaba de conseguir de uin 
conselho de guerra feito na capital da provincia 
(longe do clamor daquelles miseraveis povos) o ver
se justificado, ou antes desculpado dos vexames, que 
commettera no seu passado com mando . Não se lhe 
manda entregar o mando do districto, o que mos
tr~ que ficou conhecida a sua capacidade, porém 
vai commandar o batalhão de milicias,isto é o povo 
util ~aquelle .mesmo districto, que desde l~go fica 
debaixo da. virga forrea do seu declarado inimigo. 

Sr. presidente, eu não cansarei indiscretam'lnte 

esta augusta assembléa com a historia dos solfri
mentos daquelles mt>us constituintes, e das desor
dens que tem havido entre elles e eato comman
dan te : mas francam ente declaro que, pondo-se os 
porns em des.::speração, receio consequencias des
agradaveis, e desejo que se evite111. 

Eis aqui o requerimento : 
« Requeiro que se remottão ao governo, pelo mi

nisterio da guerra, os papeis, que apresento em 
nome da camara, hat.alh it0 de milicias, e povos do 
districto e villa de S. Francisco , da minha provincia, 
afim de que, juntando-os áquolles que o mesmo 
ministro tem recebido, o 11os que lhe farão dirigidos 
pela repartição dos negocios do imperio, tenha 
consideração ao que represen tão sobre o tenente
coronol Francisco de Oliveira Camacho, e lhes de
fira, attendendo ao socego e tranquilidade dos mes
mos poros.-0 deputado, .Duarte Silva.» 

o MESMO S11. DEPUTADO mandou á mesa os indi
cados papeis . 

Os Srs. Andrada Machado, Carneiro de Campos e 
l\fontesuma, oppuzerão-se á remessa requerida.
(Nada escreverão dos seus discursos os tachigra
ph9s.) 

O Sn. Du.1RTE SILVA :-Sr. president'l, esto u mui 
longe de pretender que es ta assembléa se erija em 
tribunal para julgar o tenente-coronel; sei que não 
é isto de sua attribuição : não faço mais que reque
rer se remettão ao governo os documentos e peti
ções, que apresento por parte dos povos, que dema
siado tem solTrido, e são dignos de melhor sorte. 

Está decidido por esta augusta assembléa que elles 
não têm outros procuradores se não os seus depu
tados, e nesta qualidade é que requeiro por ell es . 
Quando se trata de servir aos que pozerão em mim 
a sua co nfiança , eslou promplo a todos os iucom
modos e sacrificios. Se a assembléa quer que, como 
procll'ador de meus constituintes, eu recorra ao mi-
nisterio .. ..... .. (foi interrompido pelo Sr. Araujo 
Lima, que disse.-Nâo.-)3e devo limitar-me a es te 
recinto, que outro meio me resta senão o de diri
gir-me á mesa ? lsto mesmo já tem sido praticado; 
um illustre deputado da provincia de S. Puulo e n
viou á mesa uma indicação, que julgou a bem da 
s~a provincia; a asseml.lléa a recebeu como reque
nmento do nobre deputndo, e a dirigio ao governo : 
eis o exemplo que hoje s~gui : 

Disse um illustre dep utado, que remeLtendo-se 
pela assembléa, seria pôr o ministro em coaccão: 
eu digo que assim seria, se a assembléa com ã re
messa interp~zesse o seu juizo sobre o negocio : 
mas, Sr. presidente, além de não ter outro caminho 
como disse, que requeiro eu? Que sejão remettido~ 
ao governo pura este deferir, tendo em vista a tran
quílli.da.de daquelles povos ; e será isto querer impôr 
ao nnmstro com o echo da assembléa? 

Sr. presidente, estou tão persuadido da inteireza 
do ministerio que o meu pedido não encerra outra 
cousa senão que lhe sejão remettidos os documen
tos; e porque? Por não ir eu mesmo entregar-lhes 
e solicitar o _despac~o, cont.ra o dever.~e um dopu: 
lado da naçao. Insisto pois que seJao remetLidos 
c:mforme o meu requerimento. 

Alg~Qs Srs. de~u,tados propuzerão que fosse tudo 
r~mett1do a comm1ssão de guerra; outros á de jus
tiça; e outros a ambas reunidas. 

O SR.. Dq,~nrll SIL'\IA :-Sr. presid'ente, uma vez 
q.ue se. trata de que a assembléa sej11 instruída, deste 
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negocio, que interessa a milhares de cidadãos, vo 
tarei pelas duas commissões reunidas. 

Não havendo quem mais pedisse a palavra, pro
poz o Sr. presidente: 

l .0 Se o requerimento seria remettido ao gover
no.-Venceu-se que não. 

2.0 Se devia ir a algumaco_mmissão.-Ven~eu~se 
que fosse ás commissões reumdas de guerra e JUSt1ça 
com nrgencia. 

O Sn . CAMARA requereu que se fizesse a ia leitura 
de um prOJOCto de lei, que mandára á mesa; e de
pois de algumas reflexões sobre não ser a hora pro
pria para taes leituras, decidio-se que se lesse. 

« PROJECTO DE LEI 

cc A assembléa geral constituinte e legislativa do 
imperio do Brazil decreta : 

« 1.0 As quatro academias modico-cirurgica, mi
litar, de marinha, e pintura, que já existem !lesta 
côrte, se reuniráõ em um corpo, que se denommará 
o Instituto Urasilico. 

« . arão parte delle o gabinete _do historia na-
tural, a livraria publica, hortos botamcos e o obser
vatorio . 

« 3. 0 Haverá nes ta cõrte um a direcção geral de 
estudo, que presidirá a todos os e_stabelecimentos 
lilterarios do imperio, e o seu presidente será o do 
instituto . . 

« 4. 0 Nelle se estabeleceráõ quanto antes cmco 
cadeiras de direito. 

« 5.0 Emquanto se lhe não dão melhores, terão 
por estatutos os da universidade de Coimbra, e na 
parte em que forem faltos, suppriráõ os do instituto 
de Pariz. 

« Paço da assem biéa, aos 4 de Novembro de 1823. 
-O deputado, Manoel Ferreira da Gamara de 
Bettencourt e Sá. » 

Ficou para 2ª leitura. r*J 
O Sn. GomDE requereu o mesmo para outro pro

jec to, e leu-se. 

« PROJECTO DE LEI 

« A assembléa constituinte e legislativa de
creta: 

cc 1.0 Em todas as camaras do imperio se abra 
. uma subscripção voluntaria para o es tabele~imento 

de universidades. ~ 
«2.•L.oãõque algum, ou alguns cidad_ãos gen~

rosos e philantropicos assignarem quantias, cuia 
som~a checrue ou exceda á 1:000$000, a camara 
ófficie ~o go~er~o, e conti~ue a offic_iar todas as ve
zes que se completar a refenda quantia de 1 :0~0$000. 

cc 3.0 Esta subscripção seja tã,P volunta~1a, que 
nem se convide pessoa alguma para ella, deixando
se livre o patriotismo de cada um. 

« 4. 0 Serão aceita s todas as offertas, por peque-
nas que sejão . . 

« 5.0 Quem quizer contribuir com 1:000$, e dah1 
para cima, se dirija por escripto imme~iatamente a 
Sua Magestade Imperial pela secretana de estado 
dos negocios do imperio, ou pela mediação da cama
ra do lugar. 

« 6.0 O que fizer donativo de um conto de réis 

terá para seus filhos o privilegio de matriculas gra 
tuitas em todas as universidades e academias do 
imperio . 

« 7.0 O que contribuir com 2:000$ terá o sobre 
dito privilegio, e será demais condecorado com a 
insígnia de c<uíilleiro 1!ILlll.:. em do_C.ruzeiro. 

« 8. 0 O que der 3:000$ terá a mesma condecora
ção do paragrapho precedente; porém a matricula 
gratuita se estenderá aos~tos..p_or_yi!_ronia. 

« 9. 0 O que der 4:000$ terá o mesmo do paragrapho 
precedente, e de rnais o seu rei.rato posto para sem
pre nas salas academicas- as un1versidades do im
perio com o seu nome, e por baixo a legenda . Gra- J 
twm est, q·uod Patrfre civem, populo que dedisti . . 

« 10. Pelo donativo de 5:000$ serão conferidas 
as mesmas gracas do paragrapho antecedente ; po 
rém a das matriculas se estenderá aos netos por 
ambas as linhas. - -

<< TI. Pelo donativo de 6·000$000 o mesmo do 
paragrapho precedente ; porém as matriculas serão 
gratuitas aos b 'snetos por varoniã sómente. 

« 12. Pelo donativo de 7:000$000 se conferirá o 
mesmo do paragrapho precedente; porém as ma
triculas gratuitas serão para os bisnetos por aro bas 
as linhas. ~ --

« 13 O que contribuir 8:000$000 terá a recom
pensa prescripta no paragrapho 11 ; porém a con
decoração será de official Qfl or(lem do i:r~eiro, 

« 14. Pelo donativo de 9:000$000 se conferirá o 
mesmo do paragrapho precedente ; porém as ma
triculas se estenderão aos bisnetos por ambas as 
linhas. ~ -

rc 15. Pelo donativo de 10:000$000 se retribuirá 
o expresso no paragrapho 11 ; porém a condeco
racão será de dignitario na ordem do cruzeiro . 

~e 16. Pelo donativo ãe- ll:OOOflOOO se dará o 
mesmo no paragrapho precedente; mas serão as 
matriculas gratuitas aos binetos por ambas as 
linhas . 

« 17. Pelo donativo ele 12:000$000 se dará o 
mesmo do paragrapho precedente ; mas as matricu
las serão gratuitas aos terceiros netos por varonia. 

« 18. Se alguem contribuir com 40:000$000, terá 
o mesmo do paragrapho precedente ; mas será con
decorado com a insígnia de~- cruz. 

« 19. Se alguem der 80:000$000 terá o mesmo 
do paragrapho precedente ; e o titulo de barão do 
im erio . 

cc 20. O producto de todas as contribuições será 
reduzido a acções no banco do Brazil, applicado 
todo o seu rendimento á fundarão e melhoramento 
de universidades. • 

« 21. Os contribuintes poderáõ fazer cessão de 
todos os privilegios em outra pessoa iclonoa, me
nos o do seu retrato na sala aC'ademica . Paco da as
sembléa, 29 de Outubro de 1823.- A'lltonio"Goncal-
ves Gom1:de . » , • 

O mesmo Sr. deputado pedio a " ncia que foi 
apoiada e approv_ada; e feita a 2• leitura julgou- se 
objec~ de dffiõeração. 

O Sn. CAnNEmo DE Crni>os :- Eu jêi hontem foliei 
da necessidade de tratarmos d a lei da liberdade da 
imprensa; necessidaile que todos reconhecem; e por 
isso requeiro qt1e ou se debata seguidamente, ou 
ao menos em todos os <lias, em que se não discute 
a constituição. 

(•) A acta não menciona decisão alguma da assembléa 
sobre este projecto; mas no original acha-se a nota do O Sn PnESIDENTE declarou que t.eria em lom-

- sr. secretario de ficar para 2• leitura. brança o xequerimento; e tendo dado a hora, as-
55 
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signou para a ordem do dia o referido projecto da 
lei sobre liberdade de imprensa. 

Levantou-se a sessão ás 2 horas e 10 minutos de 
tarde. - José Antonio da Silva Jlfaia , secretano. 

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLÉA 

PARA JOSÉ JOAQUl~l CARNEll\0 DE CAMPOS 

Il!m. e Exm. Sr.- A assembléa geral consli
tuinte e logislaLiva do imperio do Bra~il, _ approvando 
o parecer da commissão de const1tmçao sobre o 
officio de 3 do corrente em que o governo, commu
nicando a escolha , que tinha feito do -deputado 
Felisberto Caldeira l3rant Pontes, para o emprega r 
naquah a e defierrociãaor em Longr e_s pe.dio a 
esta assembléa a necessaria dispensa na lei para 
effectivamente o nomear : manda participar ao 
governo que tomando em consideração por um lado 
a ouca abundancia de uzes àipfomaticas neste 
p_a1ze por outra a circnmstancia dELk!: Ja ~Tiresta
do o deputado escolhido a tratar de negocios deste 
i~ a a razime_!!to de ambjls as cortes, e tendo 
tambem' em v1 ta a utilidade de não embaraçar ao 
governo os meios, com que elle julga poder desem
pelihar melhor o que é do _seu dever pra~icar a 
bem-do imperio: resolveu dispensar na _lei do 1° 
de "Setemlfro deste anno, para qüepos~ dTio de
-pu âdÕ !ter e mpregado como o mesmo gQverno pre
ten e; com a declaração porém de voltar a exercer as 
altas fun ccões, de que se acha a·~tualmente encar
Teaado logo que se ultimar a referida commissão. 
O 

0
que ' V. Ex. levará;ao conhecimento de Sua Ma

gestade Imperial. Deus guarde a V. Ex. Paç? da 
assembléa, em 7 de 1ovembro de 1823.- Miguel 
Calmon du Pin e A lme·ida. 

Sessão em 8 de Novembro de t 823 

PRESIDENCIA no. SR. MACIEL DA COSTA 

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da 
manhã fez-se a chamada, e acharão-se presentes 
63 fa!Íando com causa os Srs. Gomide, Pereira da 
-C~nha Pinheiro de Oliveira, Ribeiro de Rezende, 
Brant 'Pontes, Andrada e Silva, Rezende Costa, 
Carneiro de Campos, Costa A~uiar, Rocha, Sil
veira Mendonça, Carneiro da cu~ha, Teixeira de 
Gouvêa Pedrei'ra do Couto, Almeida e Albuquer
que C~sta Barros ; e sem ella os Srs. Muniz 
Tav~res , Carneiro, ogueira da Gama, Rodrigues 
-<la Costa, Locio e Seilbitz. 

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

e< Ulm. , e Exm . Sr.- Em resposta ao officio de 
13 de Outubro passado, em que se fazia saber ao 
·governo, que a assem biéa geral constituinte e legis
lativa do imperio precisava se lhe communi
cassem as razões, porque se mandou suspender a 
pensão, que recebia pelo bolsinho João Jacome de 
Bauman, participo a V. Ex. de ordem de S. M. o 
Imperador, para ser presente á mesma assembléa, 
.que procedendo-se no thesouro publico ás neces
sarias averiguacões, se achou, que quando o paga
mento dos pensionarios do bolsinho passou da casa 
real para o mesmo Lhesouro, fôra o dito Bauman 
i:Ontemplado com a quantia de 360$ réis annuaes, 
iJU0 continuou a receber até que pela portaria 

de 27 de Julho de 1822, inclusa por cópia, se man
dou excluir da folha desde Janeiro daquelle anno 
em diante, ignorando-se o motivo desta exclusão. 

« Deu guarde a V. Ex. Paço, 5 de Novembro de 
1 23.- ~lanoel Jacintho bgueira da Gama. -
Sr. llfiguel Calmon du Pin e AMeida ».-Foi re
mettido a commissão de fazenda. 

Illm. e Exm. Sr.- Competindo ao poder legis
lativo decidir sobre os objectos das duas consultas 
inclusas do conselho da fazenda, datadas de 15 do 
corrente, uma relativa á duvidas que occo rrerão á 
junta da fazenda da prnvincia da Bahia, na intel
Hgencia do d.Q._creto do 12 do Novembro do 1822, e 
a outra so bre o aforamento quo pretende Plaéido 
Antonio Pereira de Abreu, do terreno do proprios 
uacionaes si tuado no largo da Ajuda desta cidade: 
manda S. M. o Imperador tran mittil-as a V. Ex. 
para serem presentes á assembléa geral consti
tuinte e legislativa do Jmperio. 

«Deus guarde a V. Ex. Paço, 5 do Novembro de 
1823.- Manoel Jacintho 'ogueira da Gama.
Sr. llfiguel Calmon dn l'in e Almeida».-Foi re
mettido á commissão de fazenda. 

Passou-se á ordem do dia, e entrou em 2• dis
cussão o projecto de lei sobre a liberdade de im-
prensa : ~ 
« Art. 1.0 enhuns escriptos de qualquer quali- l 
dade, volume, ou denominação, são sujeitos á crn- ) 
sura, nem antes, nem depois de impressos.»- •oi 
approvado-. - - · -

ttt\.rt. 2. 0 E' portanto livre a qualquer pessoa im- 1 
primir, publicar, vr.nder e comprar os livros e es
criptos de toda a qualidade sem respon abilit.lade 
alguma, fóra dos casos declarados ne ta lei.- Foi 
approvado . 

« Art. 3.0 Todo o escripto impresso no Imperio do 
Brazil terá estampado o lu ar e anno da impressão, 
e o nome do impressor; quem imprimir, publicar, 
ou vender algum escripto sem estes requisitos, será 
condemnado em 50$, e quem o co mprar perderá 
os exemplares que tirnr comprado, o o duplo do 
seu va or » . 

O SR. YERGUEIRO :-Proponho a suppressão da ul
tima parte do artigo, em que se impõe ao com- 1 

prador a pena da perda dos exemplares que tiver 
comprado, e a do duplo do seu valor. O comprador 
não tem cu lpa do qnc falta na obra; o que imprime 
é que tem obrigação de fazer essa declaração. Otre
reço a este fim uma emenda: 

cc Proponho a rnppressão da pena aos que compra
rem.- Vergueiro.»- Foi a oiada. 

O Sn. MoNTESmIA :-Opponho-me ao que propõe 
o 1iõbre deptitado, e sustento a doutrina do artigo 
em ambas as partes . A pena tem por fim evitar que 
circulem doutrinas damnosas á sociedade, e este 
fim não se consegue se não incorrer na pena tam
bem o comprador cios escriptos nocivos; além disto 
o comprador é tanto infractor da lei como o im
pressor ; e~tá no caso do comprador das co usas 
furtadas. Se o dono da obra for só condemnado, o 
preço por que a vender lhe dará para pagar a multa 
e para ficar com lucro ; e a lei será uma determi
nação vã e illusoria , porque o escripto correrá sem 
se obstar ao que se pretende em beneficio da so
ciedade. Demais eu não posso considerar senão de 
má fé o que deixa de guardar neste caso a lei, por
que nada ha mais simples e facil do que ver se o 
escripto, que quero comprar,. tem ou nãe o lugar e 
anno da impressão, e o nome do impressor, por-
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tanto quem não repara para esta formalidade obra 
de má fé, infringe de proposito a lei, e deve por isso 
soffrer a pena . 

O SR. VEnGuEmo :-Não acho força no que acaba 
de dizer o illustre preopinante, tenho por injustiça 
pnnir o comprador pelo que f~Jta ~o livro; e se 
isto se estabelece neste caso, nao sei porque em 
todos os mais, cm que se castiga o dono da obra se 
não ha de castigar tambem o comprador della; a 
difforença de disposição. f.órma _uma incoherencia, 
que eu oão posso admitt1r. Diz o nobre deputado 
que a não se castigar o comprador fica illusoria a 
lei, porque o editor tem no lucro da venda com que 
pague a multa, mas esta reflexão não me persuade 
de qu e deva impôr-se pena ao comprador; o que 
della se segue é que deveria ser maior a multa do 
editor, v. g., condemnado nl\ perda de todos os 
exemplares, porque então não poderia indemnisar
se, e tinha o seu cffeito a lei. (O resto não se ouvio.) 

O R. CARVALHO E MELLO :- Quando o direito 
crimina prohibe qualquer facto, e estabelece penas 
co ntra os qtte o perpetrarem, o primeiro fim é o 
acautelar que semelhantes factos contrarios ao bem 
estar da sociedade não se verifiquem, ganhando 
mais a sociedade em prevenir os deliclos do que em 
castigal-os. Este principio geral tem especial ap
plicação ao dP que tratamos. Assim como é de uti
lidade geral, e conforme ao direito de todo o cidadão, 
o ter a liberdade de exprimir porpalavra ou pores
cripto os seus pensamentos, no que muito con
siste a liberdade civil e política nos governos con
slitncionaes, assim tambem convém ao mesmo in
teresse geral reprimir todo o abuso que se commet
ter em semelhante materia, ou seja em offensa de 
qualquer particular, ou ao governo. 

Seria mal entendida a liberdade de imprensa se 

) 
fosse licito á qualquer abusar della para offender 
qualquer cidadão, e muito mais por qualquer maneira 
tender ao fim da sociedade menoscabando, ou pre
tendendo destruir a força moral e physica do go-
verno. 

Por tão justos motivos se mandou nesta augusta 
assembléa formar o projecto que di~cutimos, para 
que houvesse uma lei que prevenisse os cnmes 
desta natureza e os punisse quando acontecessem. 

Urna semelhante lei, que classificasse os diversos 
delictos e estabelecesse penas proporcionadas á 
sua malor ou menor gravidade, é sobremaneira 
justa e necessaria. Nas abobadas deste augusto !'ª
cinto têm muitas vezes resoado eloquentes dis
cursos em abono desta verdade. São obvias á cada 
passo nas obras dos escriptores do secnlo as razões 
poderosas, que apoião esta doutrina. 

Eis aqui porque no artigo qu~ discutimos ~~ndo
se estabelecido quaes erão os escnptos que dev1aoser 
prohibidos, se accrescentou, que não _só os autores 
delles e seus editores devião ser punidos, mas até 
os que os espalhassem, e até os compradores. . 

Proporcionarão-se-lhes as pe~as segun~o é deci
dido em direito criminal para a Justa medida dellas, 
e j ulgárão dever comprehender os compradores, 
como algum tanto réos dos mesmos delictos. 

Verdade é que estes menos crii::iinosos se ~eve~1 
rnputar, pois que nei:n os_ escreverao, nem os 1mpn
mirão, nem os pubhcárao . 

Mas 6 certo, que estando ell~s prohib~dos. por lei, 
de que se não póde allegar 1gnorancia, indo os 
compradores vel-os, promovem de algum modo a 
sua publicação, e sempre mestrão querer ter, e fa-

zer apreço de escriptos condemnados como contra
ries á felicidade publica. 

Assim não é destituído de crime o comprador da 
cousa furtada, s~ mostra dólo tendo motivos. para 
querer furtal-a ; isto é, comprando á quem não po
dia possuir, por preço diminuto, ou por outro qual
quer modo semelhante. 

Todavia não devemos alargar tanto as nossas 
idéas, e estender as penas á esta limitacão particu
lar; e eu substituiria portanto em lugar da pala
vra- comprador - as seguintes - to.d.us-aquelles, 
e!!.UJljo_p_Q<ledorem achadas .- Assim comprehen
dendo-se nesta expressão geral todos os que con
correrem para a maior publicacão dos escriptos 
prohibidos, tendemos a evital-a,° e a satisfazer ao 
fim primario da lei, que, favorecendo o direito que 
cada um tem de explicar os seus pensamentos sem 
censura prévia, evitamos por todas as maneiras os 
abusos desta preciosa liberdade. 

Eu mando á mesa a minha emenda: 
cc E aquelles, em cujo poder se acharem os exem- 1j 

piares, os perderáõ, e o duplo do seu valor.- C(Jfl'-
va lho e 111 ello.» - Foi apoiada. · 

O SR. FRANÇA:- Sr. presidente, eu entendo que 
a pena imposta no artigo contra o comprador é mui 
poliLica porque tende a constituir um fiscal do 
abuso da liberdade de imprensa em cada cidadão ; 
o qual, se obra de boa fé, examina immediata
mente, e antes de comprar a obra, se ella tem es
tampado o nome do impressor, o lugar e anno da 
impressão; e deixando de compral-a por fal ia des
tes requisitos, diminue-lhe a extracção, e torna 
gravosa ao autor, ou ao impressor a publicacão; 
e se procede de má fé, lá tem essa pena, que· lhe 
impõe o artigo, a qual é mui proporcionada, e ra
soavel para a Cllriosidade purgar o seu delicto. 

Não me posso pois accommodar á emenda do Sr. 
Vergueiro; porque destruiria este meio indirecto 
de castigar o abuso na sua origem; difficultando 
pelo menos a extracção para com todos aquelles 
compradores, que procedem com ingenuidade, e 
respeito da lei. 

(Fallarão os Srs. Araujo Lima, Carneiro da Cunha 
e Galvão, mas não se entendeu o tachygrapho Silva.) 

O Sn. l\foNTEsua1A pedio novamente a palavra, e 
otrereceu a emenda seguinte: 

e< Proponho que se supprimão as palavras- e o J 
duplo do seu valor- substituindo-se-lhes as pala
vras- e o valor de cada um dos exemplares. - 0 de- / 
putado, llfontesmna.»- Foi rejeitada. 

O SR. ANDRADA MACHADO lambem propoz as se-
guintes: - --- . 

l.ª e< A passar a ultima parte do paragrapho, ac
créscente-se-não indicando a pessoa de quem os 
houve.- Andrada III achado>>. 

2. • cc Em lugar das palavras-sem estes :requisitos 
-diga-se- sem qualquer destes requisitos.- An
drada IJfa.chado.»- Foram ambas apoiadas . 

O SR. GALvÃo igualmente ofl'ereceu a seguinte : 
<< Em 508000 réis, e na perda dos exemplares : e 

se já se não acharem os exemplares será a pena de 
1508000 réis.- Galvão. »-Foi apoiada. 

O SR. RrnEmo DE ANDRADA lambem propoz uma 
nestes termos : 

<e Quem imprimir, etc., até o fim seja substituído 
pela seguinte emenda-e todo o impresso sem qual
quer destes requisitos, que se publicar ou vender, 
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·será tomado, e perdido para aquelle a quem perten
cer.-Ribeiro de Andrada. »-Foi apoiada. 

O . R. GAMA :-Sr. presidente, opponho-rne ás 

(

emendas, anto do Sr. Ribeiro de Andrada, como 
·ao Sr. Galvão, ue pedem a suppressão dos exem
'plares abusivos. Pano nesta materia sómente, por
que tive a honra de entrar na confecção do projecto 
que se acha em discussão : elle andou por mãos de 
alguns illustres deputados, que agora têm fallado 

·contra. Trata-se aqui de duas penas, uma de 508000 
réis contra o publicador do escripto abusivo, e 
ou!.ra do seu duplo contra o comprador. 

O projecto, que eu tinha delineado, não tinha 
pena alguma contra esse infeliz ~rador; pois 
entendi que nenhuma culpa tinha, áeven o por isso 
ser supprimida. O que lambem me parece desneces
sario é o augmento das emendas para a perda de 
todos os exemplares ; porque isso já está providen
ciado adiante no SI 43. Regra geral é-de todos os 
escriptos que forem abusivos, ou por conterem 
-IDjurias, ou por faltar algum dos requisitos deste 
§ 3°, necessariamente serão supprimidos todos os 
exemplares-e isto entende- se além das penas res
.pectivas aos delictos, que se vão declarando nesta 
1lei. Tal é o caso presente, em que deve haver ne
oossaria~ente_ a suppressão de todos os exemplares. 

Se pois euste uma regra geral de suppressão no 
dito § 43, para que se fazem emendas para essa 
mesma suppressão 'l 

Depois de longo debate (do qual uada escreverão 
.os tachygraphos) julgou-se discutida a materia do 
.artigo e suas emendas, e o Sr. presidente, dividindo 
o. artigo em duas partes, propoz : 

1.0 Se passava a l• até ás palavras-e o nome 
do únpressor .-Venceu-se que sim. 

2. 0 Se passava o resto do artigo corno estava. 
-Não passou. 

' 1<Entrárão então em votação as emendas ; e o 
tSr. G11lvão pedio licenca para retirar a sua, o que 
-lhe foi concedida. • 

O Sr. presidente propoz á assembléa : 
1.0 Se approvava a emenda do Sr. Ribeiro de 

Andrada-Foi rejeitada. 
·2. 0 Se approvava a 2• parte da do Sr. Andrada 

l\fachado.-Foi approvada. 
3.0 Se approvava a supprossiva do Sr. Vergueiro. 

-Foi approvada . 
.. J.pgou-se portanto prejudicada a emenda do Sr. 

Carralho e l\follo, e a l• parte da do Sr. Andrada 
Machado, por se não ter verificado a condição, com 
que fôra offerecida. · 

ccpt. 4. 0 Quem falsificar algum dos requisitos 

1 
mencionados no . art!go antecedente, será c~ndem
nado em 50S000 réis, e quando pela fals1ficacão 
attribuir o impresso á pessoa existente neste impe-

1 rio, se lh{~ dobrará a pena. » 
O SR. FRANÇA :-Parece-me que a segunda parte 

do art. 4° que trata das penas do falsario, aggra
vado o seu 'delicto com a calumniosa attribuição do 
im'Presso a terceiro innocente, nãoguarda a· devida 
'Jlroporção com o que vem estabelecido 'Ila l • parte 
do mesmo ~rtigo~ Diz este: (leu e contin'!"oii.) Ora, 
que a fals1ficaçao do lugar, e anno da impressão 
ou do nome do impressor, substituindo-se-lhe u~ 
outro que não existe por exemplo, seja castigada 
com a pena pecuniatia de 508000 réis, igual á do 
delicto daquelle que o~itte e occulta estas circum
stai;icias, corno fica ~isposto no art. 3°, passe 
muito embora, por nao estarmos a subdividir tão 

miudamente os gráos da escala ; mas que o falsario 
que em sua falsidade prejudica a honra e fazenda 
do cidadão innocente, em materia de abuso da li
berdade de imprensa, seja castigado com a pena 
pecunia~ia d~ l~OSOOO réis sóment~, quando pelas 
ordenaçoes sao impostas penas mUJto mais e-raves 
aos_falsarios de ':lualquer outro genero de escr1ptura 
mui d.:isproporc10nado castigo me parece relativa
me!1le. E' por isso que faço a seguinte emenda ao 
ª!t1go em orde~ a guardar-se mais exacta propor
çao em um dehcto, que entre nós por justo titulo 
se reputa um dos mais graves. 

« O que falsificar algum dos requisitos será con- 1 
d~mnado_ e~ 100~000 réis: e quando pela falsiiica
çao attnbUJr o impresso á pessoa existente neste 
imperio, 2008000 réis.-0 deputado, França. »- 1 

Foi apoiada. 
9 R._ /\.RA!!_f.O ' DIM: - Sr. presidente, eu 

qUJzera que o cidadão, que se julgasse olfondido por 
uma tal falsificação, tivesse o direito salvo de pro
ceder contra o falsario, além da imposicão da pena 
qu~ t_a~bem me parece diminuta. Segundo e tes 
pnnc1p1os eu mando á mesa uma emenda, ou addi
tamento, nos seguintes termos : 

e< Será condemnado em 1008000 réis e mais em / 
um rnez de prisão ; ficando além disto salvo o di
reito ~e accusação, que ~omp~te_ ao olfendido, que
rendo mtentar a sua acçao cnmmal.- A1·anjo Gon
dim. ii-Foi apoiada. 

O SR. ANDRADA MACHADO :-EL1 acho realmente 
d~fei uos? ~ artigo. -P--a:llando da l • parte do artigo 
di_go,, pnrnetr? que tudo, que a palavra fal sificar 
nao e a propr1a, porque nada havia verdadeiro an
tes, que depois se falsificasse ; por isso necessita 
ser alterada a expressão. Emquanlo á pena lambem 
acho que deve exacerbar-se, mas não tanto como 
propoz o nobre deputado ; deve augmenlar-se por 
que ha sempre mais malícia em fazer uma declara
ção falsa do que em ommittir declarações marcadas· 
é maior o crime, e por maior o gráo de mal dev~ 
caber maior pena, todavia parece-me que levada 
esta a 758000 réis fica muito bem. 

_Quanto á ~ª I!art~ do artigo igualmente emenda
rei, pela razao Já dita, a palavra falsificação. Con
cordo lambem em que deve ficar sa lva a reparação 
do damno ou injuria ao cidadão brazileiro offen
did?, mas accresceulare~ caso que a haja; pois ha
verao casos, em que nao ~e nha 111ga1: o ex.igir-se. 
Supponh~mos que_ um escnptor novo quer publicar 
as suas idéas, e nao querendo que se saiba que são 
sua~, as dá em nome de algum homem celebre da 
naçao; se o escripto não contiver cousa alguma 
contra os costumes, a religião ou o estado nem 
atacar individuo algum em particular n~~ tem 
lugar. a perseguição, porque nenhum ctamno teve 
em vista fazer esse pobre homem. 

Se alguem se capacitasse que o meu nome lhe 
podia ser util e se cobrisse com elle, eu diria- 0 
~s~riJ?lO de facto não é meu, mas como nada me 
rn1uria, e o autor se persuadio que disto lhe resul
tava _algum bem, deixai-o viver.-São estas as mi
nhas 1déas, e por ellas fiz uma emenda que eu julgo 
satisfará a esta assembléa : 

C< EMENDA 

e< Quem declarar com falsidade alguns destes re
quisitos, será condemnado em 758000 réis ; e 
quando pela 'falsa declaração attribuir o impresso 
a pessoa existente neste imperjo se lhe dobrará a 
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pena, além da indemnisação do damno, e reparação 
da injuria, caso houver, que compete á parle offen
dida.-Andrada lllachado. »-Foi apoiada. 

O Sn. GrnA :-Devo expôr á esta assembléa que 
esta pena de 50$000 réis imposta ao falsificador me 
pareceu imperfeita, por ser fixa e inalteravel para 
toda e qualquer obra, seja de papel avulso, seja de 
folheto, ou de livro; pois que no caso de usurpação 
de propriedade alheia póde a quantia de 50$000 
réis ser pequena para certas obras grandes, e ser 
grande para papeis insignificantes. 

Está a razão ·~arque os politicos na applicação das 
penas aos dehctos sempre buscão inventar uma 
bitola ou escala, que melhor possa proporcionar os 
castigos á gravidade da materia e seu valor. Se
guindo pois esta marcha procurei achar uma pena, 
que subisse ou descesse em proporção do damno 
fe ito; e lembrei-me em lugar da condemnação, qu.e 
aqui se diz de 50$000 réis, marcar o valor de mil 
exemplares, porque assim vinha a pena a ser pro
porcionada não só á natureza do abuso, como tam
bem ao valor da obra. Eu mando á mesa a minha 
emenda: 

« o valor de mil exemplares.- Gama. »- Foi 
apoiada. 

O Sn. GALVÃO pedia a palavra, e oITerecP.u a se
guinte 

« Ea!ENDA 

cc Quem falsificar o 3° requisito do § 3° além da 
perda da obra pagará 50$000 réis; e se attribnir a 
obra a outrem, além das penas, que deveria soffrer 
o accusado se a obra contivesse doutrinas explica
das nos paragraphos seguintes, terá a designada na 
lei.-Galvão. >1-Foi apoiada. 

O Sn. Mo. TESUMA fez um discurso ; (mas não se 
entendeu o tachigrapho João Caetano) e depois delle 
oITerece u uma emenda concebida nestes termos: 

« EMENDA 

« Proponho que depois das palavras-50$000 réis 

1
- se accrescente as seguintes « ficando salvo ao ci
dadão o direito de haver a indemnisação do damno 
e reparação da injuria. »-0 deputado, lllontesu
ma. »-Foi apoiada. 

Julgou-se afinal discutida a mataria, e~ Sr. pre
sidente propoz á votação a l • parte do artigo até ás 
palavras-50$000 réis-Não passou. 

Disse então que ia pro pôr a 1 ª parte da emenda 
do Sr. Galvão, como a mais ampla. 

o SR. GAMA: - Sr. presidente, tenho a fazer 
uma declaração sobre o modo de votar. Quando 
emitti a emenda no valor de mil exemplares, enca
rei a questão não só comprehendendo o caso de 
injurias qne deve ter medidas legislativas á pro
porção da pessoa offendida, mas tambem co~pre
hendendo o caso de furto de obras de propriedade 
alheia; porque assim vem essa pena a abrang_er 
tanto o furto grande como o pequeno em proporçao 
a seus valores . (A ' ordem.) Estou ~a ordem, a_ ex
plicar aos Srs. deputados . que nao en tender~o a 
questão por este lado, pois mostro ser a mrnha 
emenda a mais ampla para votar-se. 

O SR. PRESIDENTE, seguindo o que tinha dito, 
propoz: 

1.0 Se passata a l • parte da emenda do Sr . Gal~ 
vão-Não passou. 

2. 0 Se passava a l • parte da do Sr. Andrada 
Machado, até as palavras- 50$000 réis .-Foi appro
vada. 

3. 0 Se passava a emenda do Sr. Gondim.-Foi 
rejeitada . 

Ficarão prej udlcadas a l • parte da emenda do 
Sr. França, e tambem a l • da do Sr. Montesuma, 
e a emenda do Sr. Gama. · 

4. 0 Se passava tal qual a 2• parle do artigo. 
Venceu-se que não. 

5. 0 Se passava a 2• parte da emenda do Sr . Gal
vão, - Foi rejeitada. 

6. 0 Se passava a 2• parte da do Sr. Montesuma. 
-Foi approvada. 

7. 0 Se passava a 2• parle da do Sr. Andrada 
Machado.- Foi approvada. 

Julgou-se prejudicada a 2• parte da eme nda do 
Sr. França . 

O SR. VERGuEmo pedia a palavra para offerecer 
um additamento para ter lugar entre os§§ 4° e 5•, 
e mandou-o á mesa concebido nos seguintes ter
mos: 

<C ADDITAMENTO 

cc A faculdade d~ imprimir qualquer escripto ori
ginal ou traduzido, é propriedade do autor ou tra
duclor e de seus herdeiros, por espaço de trinta 
annos contados desde a primeira impressão . 

cc Quem imprimir, violando a propriedade decla
rada no artigo precedente, perderá para o proprie
tario todos os exemplares existentes, e 'o valor dos 
vendidos.- Verguefro. >i-Foi apoiad'o . 

Não prosegnio a discussão por ter dado a hora da 
leitura dos pareceres. 

O SR. M..1.RIANNO DE ALBUQUERQUE :- Eu lembro 
que será conveniente que a illustre commissão 
encarregada dos negocios do estado eis latino dê 
quanto antes, o seu parecer so re tão imPõr ante 
negocio; e pode V. Ex., se o julgar justo recom
mendar a brevidade, pois é de summa urgencia a 
ma teria. 

Assim o fez o Sr. presidente. 
O SR. MoNTESUMA: - Sr. presidente, a assem

bl a declarou - nõ dia 9 de Outubro que o dia 
12 do mesmo mez era de festa nacional, e isto 
pelos motivos de ser o anniyersario do nascimento 
de~ l\Iage§~c!EJ. o Jm perador, da su~~accla
m~ção_, e a elevação_do Brazil i!_ cathegoria de_im
perio ; mas quando esta resolução se participou ao 
governo houve falta de exactidão no officio da as 
sembléa, como SP. notou quando se recebeu a res
posta do governo em que apontava um só destes 
tres motivos; e por isso se ordenou que pela secre
taria da assembléa se expedisse outro com todas as 
declaracões, o que assim se executou .no dia 11 
marcando-se os tres objectos referidos. 

1ão posso portanto deixar·de admirar-me vendo 
hoje no Diario uma portaria de 23 de Outubro, do 
ministro do imperio, em que este participa ao desem
bargo do paço aquella determinação apontando
lhe sómente um motivo, como se elle não tivesse re
cebido o officio de 11, que servia de exp1icacão ao 
de 9 . O que parece á vista disto é que o exeêutivo 
f~ Q que q!:ler, sem _se~mbai:a ar com as @ltóera
coes desta assenJõJ.ea ; e por isso cumpre declarar
f e m r- positivamente ue as suas participações 
~ ser feitas na fórma das deliberações da as-
sembléa, e não ao seu arbitrio. -
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Isto deve fazer-se quanto ' antes para que não pa
r~a que nós declaramos este dia de festa nacional 
p iÍ' um só mativo, quando nós o fizemos por elle 
reunlt em - si :is tres maioi:es epochas do Brazil, e 
para quê:9..mi · tro · M.r.e __ 1;io_g:ue_faz, e não com
n~ta_Jalta~-.desla natureza. 

O SR. ANDRA.i>A MAciuDo :-De di!Terenles cau
sas póde proceder ~Sta falta .. A 1 ªvez que se offi 
ciou ao governo sobre este objecto, sómente se fez 
mencão do motivo da acclamação apontada na indi
cacãÓ do Sr. Ferreira de Araujo, e ommillio-sc tan
to ·o que eu lembrei, isto é, o de ser o anni_versario 
do nascimento de Sua Magestade, como o rnd1cado 
pelo Sr. Vergueiro, que foi o da elevação do Brazi! 
a imperio. 

Este descuido do secretario da assembléa co nhe
ceu-se pelo officio do governo, e expedio-se nova 
ordem ; mas agora vê-se que desta segunda o minis
tro não fez caso , porque expedio as participações aos 
tribunaes no dia 23 como se tal ordem não rece
besse no dia 11. Isto póde ser feito por maldade, e 
póde ser descuido : mas neste mesmo 2° caso ha 
sempre desleixo no desempenho de suas ob rigações. 

As Côrtes de Port ugal tambem declararão dia de 
-festa nacrnna o dõs annos do Reil). João '7T; nós 
fi zemÕs -o me~mo, mas li vemos em consideração 
mais dous motivos, e queremos que saiba Sua Ma
gestade que a nação se felicita e congratula pelo 
seu nascimento. Se isto se occultQ!!.J!_e proposito, é 
criminoso o ministro, êãinda que seja descuido 
deve serãâVertiào para não proceder de leve. -

Apoio portanto o requerimento do nobre deputa
do, para que não accnteção cousas semelhantes no 
futuro, e para que o miJ!istro fique entendendo que 
-deve olhar com cuidãa:o para· as ordens da assem
bléa, e fazer lavrar na conformidade dellas as suas 
pâfticipações . 

l O SR. ~ÍONTESUMA :- Sr. presidente, queira V. Ex. 
propôr á assembléa se entende que se officie ao go

l verno afim de que seja mais acautelaao no cumpri-
me-nto ·aas-ol'dens da assembléa. 

D SR . ANDRADA MACHADO: - E que renove as 

1 
pa!ticipa.ções na-f rma, que ultimamente se lhe 
commumcou. 

ÕSR. . CARVALHO E MELLO :-Se o ministro esti
vesse ·presente, talvez nos dissesse alguma razão 
attendivel; além de que não me parece justo que 
sem rriais exame algum deliberemos desta maneira, 
poí·que pro~edemo~ sem êonhecimento ~causa. 

O SR. MoNTESu111A :-Talvez eu esteja enganado; 
e requeiro põí· isso que V. Ex, mande buscar o li
vro do registro, pois quanto á presença_ do ministro, 
€ absolutamente desnecessal'ia ; o que basta é ver o 

Õ fficiÓ ult\ino, qué se expedio ao governo, e compa
rar-se com a participaçã~ feita por elle aos tribu
naes ; e este exame ri:que1ro que se faça para se 
ver de que lado está o engano ; agora já está com 
promettida a minha honra, e quero que se liquide a 
verdade. 

O SR. RrnE.RO DE ANDRADA :-Eu creio que não 
ha materia para questão: A assembléa expedio um 
offi.cio anterior á portaria do governo de que se 
trata, logo nada mais ha a fazer do que combinar o 
officio com a portaria para se ver se esta se expedio 
com as declarações indicadas ; e se não estiver con
forme, diz-se ao g.o~rno que a emende. Parece-me 
que a nada mais se rêãuz a questão. 

O SR. ANDRADA MACHADO : - Realmenle houve 
engano da parte o secretario da assembléa; mas 
quando se conheceu ordenou-se que Sfl expedisse 
novo officio ; ago ra o que resta é ver se com e!Teito 
se mandou esse novo officio, para se _não fazer ao 
ministro uma advertencia escusada, porque se 
é1tê nao teve 2• participação :em tempo, não cahio 
em falta. 

O SR. CALMON :-Eu sorvia então de 1° secreta
rio ; ê reconhecido o engano expedio-so aviso no 1 
dia 11 com a declaração de todos os tres motivos ; 
ora, a portaria é de data muito posterior porque ó de 
23, e por conseqnencia o engano é da secretaria de 
estad o, onde provavelmente por equivocação se fez 
obra pelo 1° aviso, e não pelo 2° como devia ser. 
Eu leio o dito officio de 11, que aqui se acha regis
trado. ( l en) . 

O SR. A 'DRADA l\IACHADO :- Está feito o exame ; 
o officio é de 11, e portanto a falta ó do ministro. 

O SR. CALàION :-Parece-me que á vista dis to o ] 
que ha a fazer é officiar de .!!_OVO ao governo para 
que faça as participações na conformidade do 2° 
officio . 

O SR. PRESIDENTE propoz então á assombléa se] 
devia officiar-se ao governo.-Yenceu-se que sim. 

O SR. RooRIGHES DE C.1RVALHO , como relator 
da commissão do legislação e justiça, leu o se
guinte : 

CC PARECER 

cc A ~ommissão de, legislação vio o requerimento 
de D_a,yi,d J>amplona Côrte ll eal, que pede providen
cias desta augusta assembléa a bem da seguranca 
publica, e da individual dos cidadãos . • 

cc Expõe o supplicanle que na noite de 5 do cor
rente, pelas sete horas e meia, estando na porta da 
sua botica, no largo da Carioca, fôra espancado pelo 
major de artilharia montada, José Joaquim Janua
rio Lapa, acompanhado do capitão Zeferino Pimen
tel ]\foreira Freire, e por elles a!Trontado, e insulta
do com palavras injuriosas, e ameaçadoras, na sup
posição de ser o autor das cartas impressas com a 
assignatura de-lJrazileiro Resoluto- do que lhe 
resultarão duas contuzõas, uma ~o ante-braço es 
querdo, e outra sobre a orelha d1re1ta. A commissão 
é de parecer que o __ supplicante deve recorrer aos 
~os ordinarios, e prescriptos nas leis. - -

« Paço da assembléa, 8 de Novembro de 1823 -
Antonio Rodrigues Velloso de Oliveira.-José Anto
nio da Silva !Jfaia.-João Antonio Rodrigues de 
Carvalho.--Jos~ Teixeira da Fonseca Vasconcellos. Í 
-lJernardo Jose da Gama. » 

O SJ!.. MoNTESUMA :-Sr. presidente, para dar 0 
meu voto nest~ mataria, para _approvar ou reprovar 
o parecer da 1Jlustre comm1ssao, não posso deixar 
de exigir a leitura de alguns papeis, porque cumpre 
saber os mo~ivos porque se derão estas pancadas, 
para se examrnar ~e o caso é daquelles a que têm 
applicação as nossas leis, ou se es tá fó; a do ambito 
delTas, para que a assembléa tome particular co
nhecimento delle e profira a competente decisão 
A mataria parece-me de summa importancia, e me: 
rece maduro exame; e peço desde já o adiamento 
para poder ;combinar circumstancias, e -afé trazer 
alguns documentos, que julgo precisos para funda.
meu tos do que intento ponderar. 

O SR. PRESIDENTE :-Está adiado. 



- O SR. ANDRADA MACHADO :- Está adiado ; eu te
nho que fallar contra elle. 

O SR. RrnEmo DE ANDRADA :-E eu igualmente. 
O SR . .MoNTESUMA :-E' summamente necessario 
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e< Servos do eslad.o, o vosso poder não c_hega senão ) 
a ~f~der a atna fóra dojl seus muros, vós não s~orpo dellberante, não vos compete senão obe-
d(lcer. >> ••••••••••• •• ••••• •• • • •••••• • •• •• ••• • • 

tratar-se quanto antes des t<l parecer; o seu objecto · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · • · 
não é um caso ordinario, o negocio de que se trata, . Se ~o presente caso se precisava de alguma pro
é de grande importancia, e de mui tristes conse- v1~encia, que o governo julgasse fóra das suas attri
quencias. Não é sómente o acto de dar umas pan- bu1ções, elle se deveria dirigir francamente á nós 
cadas, ha muitas circumstancias que o aggravão; e dizer. «Corpo legislativo, commetteu-se tal deli~ 
nós não devemos olhar com desprezo para esse ci- cto i eu poderia puni-lo, mas receio porque julgo que 
dadão queixoso, que vem procurar asylo nesle está fóra do alcance do meu poder; e portanto vós, 
sagrado recinto, na representação nacional. que mlerpretaes a lei, decidi, e dizei-me o que devo 

fazer.» Requeiro portanto que se proponha este parecer 
á di sc ussão antes de qualquer outro, e se fosse pos- Então a assembléa a decidiria, porque não esta
sivel para a ordem do dia; eruflm é necessario to - mos no te~ o anti o, em _gue todas estéll_ãiifiõui
mar-se sem demora conhecimento deste caso, mui çoes ~ao n p__e~_ga -d9 !'ei, e~lle decidia como 
nQ.VO pelas circumstancias, e depois do quarjá me 10glslador fazeudo o que entendia. 
não re uto seguro na_minha casa . Eu vejo que dous . Porém~ govér_Il_o não obr~_ ªssim, usa do_sen gei- ) 
õlliciaes ortuguezes forão atacar a casa de um ci- trnho, e nao_~esJ[~_c ca o gue quer. O rei de França 
dãclao razileiro, e como cu tenho agni fallado a fa- a.ca a momento se dirige ao corpo legislativo a pa
vor da minha patria, e contra tudo I? que é lusitano, dir- l)le o que quer; e o mesmo fez em Lisboa, José 
receio- que qualquer dia mo fação o mesmo. da Silva Carvalho, que achou as côrtes amigas de 

Ainda ha pouco aqui fallei contra esses tres offi- conde~cender,_ não. duvida~do dar-lhe licença para 
cia~~Htidos ao nosso servico, e assim co mo os remoçoes arb1tranas de cidadãos sem culpa for
dous farão dar aquellas pancacfas, não sei porque mada. 
não irãg_ t tres lusitanos fazer-me o mes_m.o, por Nós o que queremos é que o governo diga o que 
me ter opposto-tls suas pretenções. E' pois neces- ~xi&e de nós, como ª· commissão entende, e é de 
sario lomar em muita consideração este negocio, e Justiça; declar.e o que JUlgiLIJ.J)Cessario para resta-
com a maior brevidade. bel~er a tr_aJ!JluiTiidade_em Pernamb®o, e nós 

O SR. ANDnADA ~IACUADO :-Apoiado. veremos, segundo o que pe.dir, o qy_e lhe devemos 
O SR. PRESJDE:'ITE declarou novamente que esta- cfirt-:- Is~ que se cg_amé! proceder c_om tsura, e o 

va adiado o parecer. ~. qu deve ser; nunca caixas encouradas, nunca 
rjibuco . - -- · 

O SR. SECRETARIO CALMON leu os dous pareceres 
das commissões reunidas de constituicão e justiça O SR. LOPES GAMA: - Creio que está adiada a 
sobro os attentados commP.ttidos na ·Parahyba e discussão pela hora. _ _ _ 
Pernambuco, cujos pareceres, posto que apresenta- . i\~UJTOS Sns. DEPUTADOS ped1r~o votaçao, e co~o 
dos um na sessão de 22 de Outubro, e outro na de n~n,,u~m ~equeresse ª palavra, Julgou-se a matena j 
4 de ovembro, entrarão unidos em discussão por dis~utida • e segdo_propostos os dous pareceres, 
accordo da assembléa naquella ultima sessão, e fi - forao ambos approvados . 
carão adiados. . . n. :\'~ESIDENT~ deu para o~dem do dia: 1° o pro-

1 O SR. LOPES GAMA : - Admira-me a maneira, Jecto de lei sobre hberd~de_ de 1~pre~sa; e na hora 
porque foi encarado este negocio ! Quando nesta dos ~areceres o da c~mm1ssao de Justiça sobi;e o re
assembléa e tratou do facto da tropa de Porto-Ale- quenmento de David Pamplona. 
gre, entendeu-se que se devia autorisar o governo Levantou-se a sessão ás 2 horas e 10 minutos 
para tomar as medidas, que então se julgárão con- da_ tarde.-José Antonio da Silva Maia, secre
venientes ; e não sei porque neste caso a commissão tar10. 
dá um parecer diverso. A assembléa é um abrigo 
igual para todos ; a publicidade nos dous casos é a 
mesma, e o fundo do negocio lambem é o mesmo ; 
logo parece que a decisão deve ser igual em ambos 
os casos. 

o S1\. ANDRADA l\IACllADO :-Ha grande differen
ça entre os dou casos; este foi participado pP.lo go
verno, o onlro foi lembrado por um Sr. deputado ; 
aqui o governo nos deveria dizer as medidas de que 
precisa, e como o não fez, não temos que determi
nar cousa alguma. Demais, neste caso revestio-se, 
é verdade, a tropa de uma autoridade que lhe não 
compete ; mas ainda não é isso o que eu chamo 
grande mal, o maior crime é o ataque ao poder le
gislativo como se fez no Rio-Grande. 

Era então obrigação nossa e freax um punhado de 
soldadesca, q_ue se inculcou d1rectora da vontade 
~o eraiiãda nacão; o que era um attentado mui pe
rigóso, maiornicnte para uma assembléa, que está 
em uma côrte rodeada de tropas. 

Em aes casos é preciso que a &ê.§!lm bléa munida 
da força, que lhe compete, diga á tropã claramente : 

Sessão em f. O de Novembro de f. 8~3 

PRESIDENCIA DO SR. MACIEL DA COSTA 

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da 
manhã, fez-se a chamada, e acharão-se presentes 
75, faltando com causa os Srs. Pereira da Cunha 
Ribeiro de Rezende, Costa Aguiar, Pach0'1o e Silva; 
Silveira Mendonça, Oliveira Maciel e Furtado de 
Mendonça; e sem ella os Srs . Muniz Tavares, e 
Lopes Gama. 

O SR. PRESIDENTE declarou que abria a sessão, 
bem que não estivesse presente o Sr. secretario Lo
pes Gama para lêr a acta da antecedente, e não 
sendo isto impugnado, passou o Sr. secretario Cal
mon a dar conta do expediente, começando por um 
officio da camara desta cidade em que remettia as 
!!!.e~, que Ih~ tii:ihão sido dirigidas por outras 
camaras da provmc1a, na conformidade das in
strucções de 3 de Junho de 1822.- Foi remettido á 
commissão de constituição. 
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Deu tambem conta de outro officio da mesma ca
mara, relativo á medida que tomára de <;tbrir uma 
subscripção para facilitar o regresso de alguns bra
zileiros existentes em Portugal, e em que a mesma 

amara- pedia- a prolongaQãO do prazo marcado na 
proclamação de 8 de Janeiro para se verificar o dito 
regresso. - Foi remettido á commissão de con
st.ituição. 

Deu finalmente conta de um oflicio do juiz de 
fóra de Campos, felicitando a assembléa pela sua 
installação.-Foi recebido com particular agrado. 

O SR. CALDAS lembrou que era preciso ofliciar ao 
Sr. l\luniz Tavares para vir reassumir o seu lugar. 
O SR. PnESIDENTE declarou que já tinha adver
tido ao respectivo secretario para se expedir o ofli
cio. 

O SR. FRANÇA :- Reparo que não se lê a acta, e 
ignoro o motivo desta omissão. 

Um dos Srs. secretarias respondeu que se não lia, 
por não ~er chegado o Sr. Lopes Gama, que era o 
secretario, que-a reâigira, e tinha em seu poder. 

O SR. ANDR~DA MACHADO:- a verdade aqui 
succedem cousas7 que nunca succederão em outra 
alguma assemblea ! E' necessario mandar buscar 
a acta, porque a falta della, é essencial; e todavia 
podemos entrar na ordem do dia, e vamos andando 
com a discussão até que ella chegue. 

O SR, ÁNDRADA E SILVA :-Creio que se deve con
sultar a ã ssembléa, porque, quanto a mim, está 
nullo o acto pela falta da lição da acta. 
O SR. --i>RE~ÍDENTE :- Eu pergunto se não obs

tante ser a leitura da acta necessaria para a aber
tura da sessão, posso declarai-a aberla.-Resolveu-
se que sim. -

Entrou-se na ordem do dia, que era o projecto so
bre liberdade de imprensa, e leu-se o art. 5° con
cebido nos seguintes termos. 

«Art. 5. 0 Todo aquelleque abusar da_liberdade da 

I imprensa contra a_Leligião cal.no iCã romana, ne
gando a verda e de todos, ou alguns dos seus do

f gmas, ou estabelecendo, e defendendo dogmas fal-
sos, será condemnado em um anuo de prisão, e cem 
mil réis, e se o abuso consistir em..E!_asphemar, ou 
zombar de Deus, dos seus santos, ou do culto re
ligioso approvado pela igreja catholica, terá a pena 
de seis mezes de prisão, e cincoenta mil réis. » 

O ·sR. ANDRADA MACHADO :- Eu peço a leitura do 
additamenlo do Sr. Vergueiro offerecido na sessão 
antecedente, porque foi proposto para entrar entre 
o artigo que se acaba de lêr e o 4° e por isso deve 
discutir-se antes deste art. 5°. 

O SR. CALMON disse que o addilamento estava 
junto á acta, que devia lêr o Sr. Lopes Gama, e que 
tinha em seu poder, e que por isso não era possivel 
satisf~er 'ào que requeria o nobre deputado. 

Fizerão-se algumas observações, e afinal resol
veu-se que se discutisse o art. 5°. 

,y Entrou a este tempo na sala o Sr. secretario Lo
,/ .}t-, pes Gama, e tomou o seu assento. 

•• • 1' ', O SR. ALENCAR:- Uns cidadãos, que desejão ou-
vir as discussões, me pedirão agora que visto não 
haver lugar já nas galerias, requeresse eu á assem
bléa a permissão de entrarem para dentro da s11Ja, 
ficando por detraz das cadeiras dos deputados; eu 
o proponho, a assembléa decidirá. 

O SR. ÁNDRADA MACHADO :- Nisto não póde ha
ver duvida; ninfl'Uem é mais interessado nos tra-

balhos e deliberações da assembléa do que o povo : 
ist.o tem-se feito em todas as assembléas. 

E'iitrem1 Õiição, e saibão como nós, ou bem ou 
mal, -ãeíendemos os seus direitos. 

O S1l. PRESIDENTE propoz o requerimento do 
Sr. Alencar, e foi~ rovado. 

O LVA LISBOA:- r presidente, Sr. presi-
dente ! ! Está alterada tod a a ordem, não se discutia, 
e já foi approvada a entrada tumultuaria do povo 
nesta sala, contra o regimento 1 Eu requeiro que 
se man e Uiscutir, porque foi decidido co ntra toda 
a ordem; e tá tudo inteiramente fóra da ordem, 
não está decidido com a regularidade do estylo. 

enhores, n- o va O§_ levar a praça de assallo, 
não queiramos renovar a scena horrorosa da praca 
dõ Commercio de 21 de Abril, quando os eleitorês 
forão encurralados, e obrarão sem1iberdade, e se 
precipitarão a desatinos. 
' O Sn. A 'DRADA !\!ACHADO :- O nobre deputado 

podia fal ar an es e se ter decidido, mas depois ( 
não tem lugar. 

O que me admira é haver tanto medo do povo, e 
tão pouco da tropa ! o meio do povo brazileiro 
nunca podemos estar mal. ,. poiado, tanto dos Srs . 
deputados como das galerias .) 

O Sn. CARNEIRO DE CAMPOS :- r. presidente, 
o regimento proh.ibe expressamente signaes de ap
provação, ou desapprovação da parte do povo; e 
aqui mesmo por muito menos do que acabo de ou
vir se lhe impoz silencio. 

Desde esse dia sempre o povo tem ouvido com 
louvavel moderacào as nossas discussões, mas os 
apoiados, que se derão, co nvém que não conti
nuem pois com elles não temos liberdade de dizer 
os nossos sentimentos, e deverá levantar-se a es
são . E' o que determina o regimento. 

O SR. RIBEIRO DE ANDRADA :- Sr. presidente, 
nós somos representantes da nação, e a nação, que 
nos elegeu, tem direito de ouvir como a assembléa 
procede nas suas deliberações ; mas nem por isso 
'póde entrar nellas, e deve V. Ex. recõmmendar a 
m-aior-attenção. 

O SR. ALENCAR:- Sr. presidente ,· eu já vi povo 
á roda de nós, e não nos fez mal algum. 
-o povo, Sr. presidente, não é capaz de faltar aos 

se us everes; se lhe esca pou hoJe um apoiado 
houve alguma razão para isso; lisongeou-se quand~ 
o . k mirada Machado disse que estavamas mais 
seguros entre o povo que entre a tropa. ada ha 
mais do que isto . 

O SR. MARIAN:>O DE ALBUQUERQUE:- ão temos 
que temer do povo; antes elle é o nosso apoio 
como foi o nosso constituinte. ' 

O Sn. ANDRADA l\1A c11ADO :- Que esta é a opinião ) 
da assem bléa não póde duvidar-se. 

Creio que V. Ex. bem vio que mui poucos Srs . de
putados ficarão sentados, quando se propoz a en
l~a~a do pov~ ; mas o que .se quer é que o wvo bra
zI!eiro, que e um povo brioso e generoso, não tome 
parte nas nossas deliberações, isso de modo ne
nhum. 

O SR. PRESIDENTE propoz novamente se o povo 
entrava : Decidiu-se que sim. 

O SR. FRANÇA:- Eu quero saber se fica em re
g!~ _entrar o ~ovo para o salão sempre que queira, 
pois a ser assim teremos grandes inconvenientes 
pórque o povo antes quererá vir para baixo do qu~ 
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ficar nas galerias, e isto ha de necessari_amente per-
J!tr,bar as nossas deliberações.-- -

QuaüdOãs galerias estiverem tão cheias que não 
caiba lã mãisningüem, convenho que entreffipara 
baixo, mas fazer-se isto geral para todos os dias_, é 
incompativel ; basta a bulha da entrada e sah1da 
Pª!!! per~uiôssos trabalhos. 

O SR. ALENCAR :-Entendo que isto não fica para 

\ 

regra geral de Lodos os dias; mas que só tem lugar 
no caso do estarem as galerias cheias como J!gje, em 
que veio tanta g~nle _não sei porrrue. 

O Sn. FnANÇA :- Era a explicação quo eu queria 
para não haver duvida. 

O Sn. CARNEIRO DA CUNHA:- Eu quero então que 

Ü
o diga: «Todas as vezes que o povo julgar que ha 

objecto interessante a discutir, e não couber nas _ga
erias poderâ entr(\r para o salão. » O;; negocios, 

que tratamos, são delle e de nós; e por 1;;so qu~ndo 

t
h. ou ver objecto impor_ta nte, que elle querra ouvrr, e 
não couber nas galenas, deve fazer o mesmo que 
hoje, porque a não observar-se em t?dos os casos 
identicos, então não devia fazer-se hoje . 

O Sn. ANnRADA MACflADO :- Em regra as galerias 
chegão para a gente, que tem tempo de vir aqtú; 
mas ha dias de maior çgncurrepcia. 

Estãeiilão da parte de V. Ex. ordenar que os ~e 
lá não cabemJ _venhão para esta saja, fóra do re 
cinto dos Srs . deputados. Isto se iez sem re_ em 
Portu ai e nuu.ca houve pengo. O ovo é atten 
c1oso por sua natureza; estou certo que nao faltarâ 
aõ seu dever. 

) Co~~ou-se ao povo que podia entrar, ~
r.heu-se 1mmediatamente a sala . 

O Si\. PRESIDENTE:- A a%embléa acaba de dar 
) ao povo generoso desta capital a prova mais irrefra

gavel da confiança _que nelle tem, a~~ttindo no 
seu seio, e tem por isso mesmo t?do ~1re1to a e~e-

l rar que elle continuarâ a conduzir-se om o acata
mento e generosidade que tem ai.é agora ostentado. 

o casoeontracio, ao prim . ~gnal de approva
ção ou esa rovação do 'Jlle d~l!lm o Sr _de-
puCacios, Torçt.~o pelo_ regun~nto m rrompere1 os 
trãba1bos e lev_'!...~fl a essao. 

O ' R. PEsG.uu :- Tenhoquedarumasatisfação 
a esta assembléa por chegar tão tarde ; mas tenho es
tado tão imco~modado qu_e, a n_ão ter ~eito ~ act~, 
de certo não vmha eã, & foi-me !IDpossivcl vu mais 
cedo. 

O SR. J\i'iDRADA MACHADO :- Era melhor que o 
nobre deputado tivesse mandado a acta, com ades
culpa, que dá, e que é muito sufficiente. 

O Sn. LOPES GillA fez então a leitura da act~ ~a 
antecedente sessão, que foi approvada; e conti
nuou-se na discussão do art. 5°. 

O SR. At'\DtuDA fucaADO :- Eu acho este arti&o 
em contradicção com o que se estabelece .l_lª consLl
Luicão · e por isso o hei de reformar. . ao se en
tendeu' o tachygrapho na prova desta pr?posi~o.) 

Acho tambem muito nova a celebre mversao de 
idéas pela qual se impõe pena maior ao que ne
gar a' verdade dos dogmas da nossa religião, ou de
fender dogmas falsos, do que aquelle que blasphemar 
e zombar da divindade; de sorte que, ~en~o e~tc 
crime muito maior. é qualificado por mm lo 1u fer1or 
o que realmente não posso conceber. 

Por estes meus princípios, aliás ~ui ditrerentes 
dos que seguirão os autores do proJecto, fiz uma 

emenda ao artigo, e duas addicões, que julgo ne-
cessarias : · • 

«EMENDA 

«Todo o que blasphemar, ou zombar de Deus, ou 
atacar os dogmas ·do christianismo, em todo ou em 
parte; ou es tabelecer ou defender dogmas falsos, 
s~~á condemnado em um anno de prisão, e cem mil 
reis. 

« l.• Addição.-Todo o catholico romano, ~ue/ 
atacar os dogmas especiaes da religião cathohca 
apos tolica romana, zombar dos santos, e do culto 
approvado pela dita igreja, terâ a pena de seis me
zes de prisão, e cincoenta mil réis. 

« 2.ª Addição.-Aos membros das diversas com- ' 
munhões é licito discutir qualquer ponto doutrinal 
de religião.- Andrada Afachado.>i- Forão apoia
das a emenda, e as addições. 

Propoz então o Sr. presidente se a materia do 
additamento (ou duas addições) ~ntrava immedia
mente em discussão.-Venceu-se que não . 

O SR. FtuNÇA :- Voto pela suppressão elo artigo; 
e doUã rãzão . Elle tem duas pai' es : a materia da 
primeira parece-me que vai 'de encontro com o que 
no projecto de constituição estâ vencido respeito á 
liberdade religiosa, declarada como um direito do. 
cidadão. 

Todas as communhões têm o direito de fazer os 
seus cathecismos para educação das pessoas, que 
nascem na sua communidade religiosa, ou se lhes. 
querem aggregar; e nesses catheciEmos se hão de 
expender, e publicar necessariamente os princí
(lios de sua crença, que devem ser em parte con
trarias á doutrina da igreja catholica apostolica 
romana. 

Ora as leis regulamentares devem sempre ser coor
denadas em systema unisono com o direito publico 
da nação, que as faz, e não tem lugar estatuirmos
nesta lei em hypothese doutrina conlraria âquella 
que temos estabelecido em these, e eomo artigo de 
constituição. 

Isto no que respeita á primeira parte. Quanto á 
segunda lambem julgo desnecessaria a doutrina, 
porque o blasphemo, e o que zomba de Deus, e dos 
seus santos, tem penas marcadas na ordenacão do 
liv. 5°, e talvez mais moderadas do que as impostas 
agora; e ou umas ou outras hão de prevalecer. 

A differeoça de obrar por palavra, ou por es
criplo, não me parece muito substancial para se 
constituir direito novo a este respeito. Eu mando á 
mesa a minha emenda. 

« Peço a suppressão do art 5'> .-O deputado,. 
França.n-Foi apoiada. 

b SR. FERREIRA FRANÇA pediu a palavra para • 
mostrar a precisão de omittir a parte do artigo, que 
se refere ao crime de blasphemar ou í\imbar de 
Deus; e depois do seu discurso mandou á mesa a 
emenda seguinte: 

• u Peço a suppressão das palavras -blasphemar 
ou zombar de JJeus,- IO de Novembro de 1823.
Antonio Ferreira França.11- Foi apoiada. 

O Sn. CARNELRO:-Eu não voto que se supprima 
o artigo todo; mas a 1 ª parle entendo que não deve 
conser var-se. Garantir a liberdade religiosa a todas
as seitas christãs,e declarar delictos os effeilos dessa 
liberdade, estabelecendo penas contra elles, é no 
meu modo de entender contradiclorio e absurdo ••• 
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Se ha crime, é ecclesiasUco, e aos bispos está 
commettida a jurisdicção de o~ punir com as penas 
proprias; como me parece mais acertado .. ... • ... 

Quanto á 2• parle acho que deve conservar-se, 
porque se trata d'um ataque positivo ao culto es ta
belecido. 

Ainda que temos admittido a liberdade religiosa, 
tambem queremos que se sustentem os dogmas da 
n ossa religião; e portanto o que os ataca com des
prezo publico, assento que commetle um crime so
cial e em tal caso deve ser punido; e como estou 
per~uadido que as penas aqui estabelecidas são me
nores que ª' da ordenação do reino, voto pela 2• 
parte do artigo. 

Eu mando á mesa a minha emenda: 
« Requeiro que se supprima a 1° parte do artigo. 

·Carneiro.» - F9i apoiada. 
(Fallárão os Srs. Vergueiro, Andrada e Silva. e 

Andrada Machado; mas não se entendeu o tacln
g rapho Pedro Affonso.) 

O SR. RIBEIRO DE ANDRADA pediu a palavra e 
mandou á me a a emenda seguinte: 

cc Todo aquelle que abusar da liberdade da im
prensa, blasphemando ou zomb~~do de Deu~, s~_rá 
condomnado em um anno de pr1 ao e cem mil r!lls. 

cc Todo aquelle que abusar negando a verdade de 
todos ou alguns dos dogmas essenciaes do christia
nismo estabelecendo e defendendo novos e falsos, 
será c~ndemnado em oito mezes de prisão e setenta 
e cinco mil réis. 

cc Todo aquelle que abusar, zombando dos san~os 
e culto religioso de qualquer das communho~s 
-christãs será condemnado em quatro mezes de pn
·são e q~arenta e cinco mil réis. - Ribefro de An
drada.»- Forão apoiadas as tres partes. 

Como ninguern mais pedisse a palavra, julgou-se 
a mataria discutida; e tendo o Sr. Calmou hdo nova
mente o artigo e as emendas, propoz o Sr. presi 
-Oente : 

1. 0 Se approvava a assem biéa a l • parte do ar
:tigo.-Venceu-se que não. 

2. 0 Se passava a emenda do Sr. França. - ão 
passou. 

3.0 Se passava a do Sr. Carneiro.-Não passou. 
4.0 Se passava a do Sr. Ferreira França.- ão 

\
passou. 

5. 0 Se apiirovava a 2ª parte do artigo.-Ven
ceu-se que nao. 

O SR. PRESIDE TI! ia pôr á votação a emenda do 
Sr. Andrada Machado, quando alguns Srs. de_pu~
dos observarão que devia propõr-se a do Sr. Ribeiro 
de Andrada; mas confrontando-se as doutrinas e co
nhecendo-se que só havia diffe:en,ça na collocação 
das materias, deu-se a preferenc1a a do Sr. Andrada 
Machado por mais antiga; e então passando o 
Sr. presidente a fazer as propostas por sua ordem, 
foi approvada a l• parte da emenda do Sr. Andrada 
Machado, ficando adiados os additamentos; e jul
garão-se prejudicadas a l• e 2• parte ~a emenda 
do Sr. Ribeiro de Andrada, ficando adiada a 3•, 
pela sua connexão com os additamentos tambem 
adiados. 

Entrou então em discussão o additamento offe
recido pelo Sr. Vergueiro na sessão antecedente; e 
não havendo quem pedisse a palavra, deu-se por 
discutido e posto á votação, foi approvado em am
bas.as partes. 
· Passou-se ao art.6° concebido nestes termos.: 

« Ar~. 6.0 O que abusar, excitando os povos di
rect.amente á rebelliao, será côndemnado e m dez) 
annos de_degNdopara uma das provincias mais re
motas, e oitocentos mil réis, e se o fizPr por me.ias 
indirectos, fazendo allegorias, espalhando descon
fianca, ou praticando outros semelhantes actos, 
se râ

0

condemnado em metade da sobredila pena.» 
O Sn. CosTA BARRO :- Como estou persuadido 

que não haverâ crime maior do que o de perturbar 
1!. ordem social, entendo que deve ser grande a p_ena 
correspondente, e por isso ofTcreço a segumte 
emenda: 

<< Ao art. 6. 0 O que abusar , etc., será condem
nado em perpetuo degredo para fóra do imporia.
Costa Barros.»-Foi apoiada. 

O Sn. CARVALHO E 1ELLO:-Sr. presidente. vejo 
que rleSLeãrtigo sujeito â discussão, se impõe a 
pena de 10 annos de degredo para uma das pro
vincias mais remotas do Brazil á aquelles que d1recta
men te com os seus ePcriptos excitarem os povos á 
rebellião. 

Entre os crimes que se commettem nas socie
dades, não ha algum de maior gravidade do que 
aquelle que se dirige a destru ir_.os pactos sociaes, 
levando os _povos á anarchlã,""' q_ue é o maior de todos 
os m~es poliJicos. Este delicto é por sua na.tureza 
tão granae e tão atroz, que tende e se encammha a 
derribar o governo, e claro está, em consequencia, 
Sr. presidente, que a pena, tendo por medida a 
gravidade de sua imputação, com o damno causado 
á sociedade, deve ser a maiur . 

Como se poderá pois julgar proporcionada a pena 
imposta, quando ella é de 10 annos de degredo para 
uma das nossas províncias, p_elo delicto que se d~ve 
considerar o maior da sociedade ? Podem Slll, 
ajuntar-se algun grãos de mais imputação a cr_i
mes desta natureza, como accommetter com mao 
armada o governo, matar o seu chefe, ou outros 
semelhantes; mas porque e te crime póde ser acom
panhado de grãos de maior imputaçã_o não se segue 
que o de qne tratamos não seja horrorosissimo e 
de pessimas consequencias da sociedade-. 

Todos os penosos trabalhos na so<:Wdade têm o 
primaria fim de firmar e consolidar ó governo, es
tabelecendo-se assim a ordem, a paz e a seguraoça 
social; em consequencia os factos, que vão directa
mente ao fim contrario, são crimes gravissimos, 
porque, sobre a sua horrível imputação, afrouxão, 
desatão, rompem e estragão de todo, os laços e vín
culos sociaes. 

E' portanto, Sr. presidente, conseguinte, que a 
~na proporcionada á tal delicto é a de morte. 

E' este o pensar dos mais celebres philoso 
phos criminalistas: é a regra dos codigos mais mo
dernos das nações civilisadas; e é preceito da legis
lação que está em uso entre nós . 

Bem que alguns escriptores do seculo tenhão pro- / 
scripto a ena de morte, como barbara, deshu
mana e inJUS a; õüfrós de grande saber e que jun
tarão a philosopbia jurídica com a humanidade, re
conhecendo que esta pena é de sua natureza fortís
sima, a estabelecem como necessa ria e justa em 
crimes gravíssimos, recommendando porém a par
cimonia com que se deve applicar. 

Tudo quanto se tem dito sobre esta qualidade de 
castigo não póde destruir que elle é o maior de 
todos, e que pelo exemplo terrível serve para afas
tar os cidadãos de commetter os delictos graves, 
que fazem grande mal ao estado. As nações moder-
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nas o têm adoptado nestas ·circumstancias; e a pro
scripção delle em geral ficou propria para as uto
pias e republicas de Platão. 

O bello idéal não é proprio da politica; e o legis
, lador criminal por ser muito humano, não deve 
deixar de ser justo. 

Sr. presidente prézo muito a humanida!le;-ªfil!l
pre como juiz folguei de a unir com a justiç!j mas 
conh c1 eta- eYpimencia qüêã humaíµdadi _ _não 
® degen~rar ~m. tfaql!.eza, 1fe~Justiça em 
crueldade. -

e põis o crim e de que se trata neste artigo, é 
atrocissimo, se a pena de morte deve ser reserváda 
para punir crimes desta natureza; se as leis crimi
naes devem ser justas, e proporcionadas aos deli
ctos, é consequencia certa que a ena de mort é a 
que.deve ser imp_osta no caso de que se trata; nem 
porque possão haver arnda outros de a guma maior 
imputação, e a quem cabia lambem a pena de 
morte, deve esta ser excluida no nosso caso, por
que não havendo outra acima della, vem a ser geral 
para aquelles em que cahe pela sua gravidade . 

e pois dev ~sta ser peria p,ara ª.fill~lles ue di
Jectamente exc1~arem com os seus escnptos o povo 
r. re e ião, os q_ue o fizerem por meios indirçctos 
deveráõ ter a pena dos dez annos. Dest'arte gra
duaremos e .proporcionaremos as penas segundo a 
maior ou menor gravidade do delicto, e seguiremos 
a marcha regular e philosophica-juridica dos escri
ptorr.s, que modernamente têm illustrado o direito 
criminal; e seremos tão justos como humanos. 

O SR. RIBEIRO DE ANDRADA:-Está em discussão 
o art. 6° que trata do abuso da liberdade da im
prensa que se dirige a excitar os povos á rebellião 
contra o systema de governo estabelecido na nação, 
e trata o artigo de rebellião directa e rebellião in
directa. Excitando os povos á rebellião directa, ap
plica-se a pena de 10 annos de degredo e 8008 réis, 
e excitando-os indirectamente tem só lugar me
tade da dita pena. 

Um illuslre deputado julgou moderada esta pena 
e entendeu que este crime era digno 'de degredo 
perpetuo para fóra do imperio ; mas observando 
primeiro que isto então não se chama degredo mas 
exp riação, direi que esta p_!Jna é grave de m_ais. 

Taes ri es são crimes dos tem.Pos, filhos do fogo 
das nossas idéas e dàSüossas paixões; e a pena é 
por anto esproporc10nada ao crime, principal
mente e~ um governo constitucional. 

Muito menos posso concordar com a proposta de 
pena de morte, que acabou de fazer outro nobre 
dãpürado, ue neste ca&o acho absolutamente inap
plicavel. 

Eu quizera que a pena na l • parte do artigo fosse 

I 
a de degredo para um dos nossos estabelecimentos 
novos, porque ahi se precisão povoadores; e que se 
supprimis§.e a 2• parte, em que se trata de alle~o
rias ou outros meios de espalhar desconfianças; \S~o 

Í
par · é caminhar com pés de lã para o de~por 
ti.sln.o. -

O ue são allegorias, desconfianças, ou oqtra~ 
cousas seme a tes- para dellas se faz er um objecto 
de lei 't 

Quem uerer: então escrever, podendo dizer-se 
c1ue _!llil.co a le"oricarüente o systema constitucio
nal 't 

Com isto irão homens e mais homens presos, só 

l por usarem. de palavras allegoricas . Isto, senhores, 
até é indigno ~ção brazileira. -

' Uiiíãndo á mesa a minha emenda : 

• 

« Em lugar de provincias mais remotas diga-se: J 
dos '11:.ossos estabelecimentos novos; e peço a sup~-, 
pressao da 2• parte do artigo.- Bibeiro iíe Andra- / .J,.. -
da.» - Foi apoiada em ambas as pa-rtes. Jt."' 

o s~ SECRETARIO CALMON pediu a palavra e leu 1~ V 
o segumte officio do ministro de estado do's nego-~ 
cios da marinha : · ' 

cc Illm e ~~m. Sr.-Sua Magestode o Imperador 
ma~da .Part1c1par ã .assembléa g13ral coni;tituinte e 
legislativa do unpeno, que acaba de aceitar a de 
missão que lhe pedirão quatro de seus ministros 
no!Ileando p~ra os .negocios do imperio e estran~ . 
geiros Francisco Villela Barboza, para- os da jus
tiça Cl~ment~ Ferreira França, para os da fazenda, 
Sebast1ao I,u1z Tmoco da Silva e para os da guerra 
José d~ Oliveira Barboza. O que V. Ex. lev~rá aQ 
conhecimento da mesm·a assembléa geral. 

cc Deus guarde ã V. Ex.-Paço, em 10 de No
vembro de 1823.-Luiz da Cunha Moreira. 
Sr. Miguel Calmon du Pin e Almeida,n- Ficou a 
assembléa inteirada . 

.E~trou ~ntã.o em discussão o parecer da com
m1ssao de JUSt1ça sobre o requerimento de David. 
Pamplona Côrte Real, adiado na sessão antece
dente. 

O Sn. ANnR~ MACHAno:- Sr. presidente, assqz-. 
desagraããvel me er e dizer ho'e cousas ue não 
.sejii,o muito em decóro a assem léa. .. 

l'!& ul 1ma sessao. ca~os se pãs'Sárão, que me obi;i
garao a perguntar a mun mesmo: ubinam gentiuin 
swmu~? . E' no Brazil.' é no seio da assemb!Q,1 geral 
const1turnte do Braztl que eu ergo a minha voz? 

Como, Sr. presidente, lê- se um ultrage feito ao 
nome brazileiro na pessoa do cidadão David Pam-· 
plona, e nenhun;i signai. de marcada desapprovação 
apparece no se10 do ajuntamento dos represen 
tante~ nacionaes 't 

Diz at~ um representante nacional que elle mes- ) 
mo se nao acha seguro, e nenhuma mostra de in
dignação dão os illustres deputados 't 
~orno silencio da m.Qtl~, filho_: -~ª coacção pê& 

~s l~ngE_as; ou o sorriso amd~ mais criminoso; àa 
iilcIHferença, sa J!.ICa os semolantes. -

Justo céo 1 E somos nós representantes'rde quem? / 
da nação brazileira não póde ser. 

Quando se_p,erde a dignidade, d.esappai;ece Lambem 
~Qna i~acle . Não, ~ão somos na.da, s13 estupiâ.os 
vemos, sem os remediar, OS_!!ltrag~Lq_ue fazem ao 
nob.re ovo d·o Br_é!zil, ~stran g1rQs que ~op amos 
nac10naes, e que assalanamos para nos cobrirem de 
bãld_ões. ~ - - · -

Como di!\Se PO.Í&· a coi;nmissão que o caso devia 
remetter-se ao 11oder j_udicjario, e que não era da 
n?ss.a C?mpe..tencia,? ~oi ~lle simples viôlaç.~o de um \ 
d~~e!to mdmdu.al, pu íl,n es um ata<{ue feitg a toda a.) 
naçao? , - -

Foi o ciclall,ão ul.t!3iad sp_ancado por ter offen-
dido OS· individv,oi; aggressores~ 11 foi 2or ser bra
zilaj.ro, e ter afe.JlrQ e afinco á indepEm_ encia do seu 
paiz, e naq amar o ban-do de inimigos, qüe por 

~§..Cuido nossQ _se têm apoderado das nossas forças? 
Os cabe,llos se me. e.r:r~Ç.ão, o sangue ferve-me em \ 
borbotões, á v;i.sta do infan~ atten.tlldo, e quasi 
ma uinalmente grilo.; iEgança 1 '- . 

Se não podemos salvar a honra brazileira, se é a.., 
inca acidade , e não traição do governo, queniãêo~ 
roçoa. eléfã os, assassin.õs, digamos a.o illudido 
povo, que om nós se fia : << Brazileiros, nós não vos, . 
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\ podemos assegurar a honra e vida; tomai vós mes- E porque? or ser brazileiro resoluto. Por quem? 
1 mos a defeza da vossa honra e direitos offendidos . » Por perjur:ps, que menosc·anando a relig~ão do ju-

. · · d h t- ramemo, e cobertos com o manto postiço, e em-
Mas sera isto propno e omens, que es ao em grestado de bi'asileirismo, pagào o lieneficio de os 

a nossa situação '1 Não por certo ; ao menos eu tra-
balharei, emquanto ti".er vida, P?r correspond.~r ãvermos incorporado á nossa nação, com repetidas 
á confiança, que em mim pôz 0 bnoso povo brazi- ~i_ções, e persuadidos talvez de impunidade, ce-

vão seu odio contra nós, derramando o nosso san-
leiro. gue, esoliapandô indircctamente as bases da nossa 

Poderei ser assassinado: não é novo que os defen- independencia. 
sõi-es do povo sejã~vi~ti~as do seu patriotism_o: Infames t Assim agradecem o ar que respirão, o \ 
mas meu san ue ritara vmgan~ e eu passarei ª aliffiãnto que os nutre, a casa que os abriga, e o 
.P..PSterídãae como _o vi'i!~dor ,da digni1l_a~e do. ~ra- honorifico encargo de nossos defensores, a que in
zil. que mais póde deseiar ainda o mais ambicioso discretamente os elevámos! Que fatalidade, brazi
ãos homens '1 leiros 1 Vi vem entre nós estes monstros, e vi.vem 

Ainda é tempo, Sr. pres~dénte, de prevenirmos o _para nos devorarem 1 Note-se que a guarda não acu
m_'.1-1, E'._~ uanto . o volca_o, nao arrebeQta; d~_P-ro- c!iô e~~ando proxima, e devemos cre.r qu~t~ve ordem 
ve- se o parecer da comlillssao; reconheça-se_ ª..!1ª- para isso: que não houve abuso de imprensa, houve 
tureza publica e aggravante _dQ._Jltaq~e fello ao sim éulpa de ser brazi1eíro e resoluto. 
povo o Brazil ; punão-se os_temerar1os, que ou- Grànde Deus t E' crime amar o Brazi!, ser n'elle 

( 
sfilo - Ultrajai-o abusan~o da sua bondade; não nascido, e pugnar pela sua i ndependencia, e pelas 
polluão ~ais com a S!J.a im l!l'ª e_res~nça o sagrado suas leis 1 Aind vivem, ainda supportamos em nosso 

1 
so~o da .liberdade" da onra, ea~ br10; renegue-os seio se mel antes feras 1 ••• 
o 1mpeno, e os expul.se de seu seio . . . (O orador foi interrompido pelos apoiados de al-

•.; 

isto insta, Sr. presiden.te, os as~assm1qs. repete!D- guns Srs . deputados, que com eniliusiasmo applau- / 
~;ainda an.t.e.JiQiltem foi até!_ç_a o por ~mp10s ruli._9 ~s dirão o discurso, e pelos que repeLio o povo das 
um braz1leitQ_.,.M_ Pern~b.u~o. Fr~nc1sco An~omo gal~rias e sala). 
Soares. e a espa a ,aa ust1_ç~ se 1!!!º desembamna, O SR. PRESIDENTE recommendou o silencio, !em- • ~ 
se oâa ~.furç!_nac1onal nao e~ma~a_ o.s imce/a,d_ps, brando o regimento; mas crescendo o sussuro, e 'Í'r. 

e erfil!!_f~r.~-nos guerra P-QJ traiçoes no(j_urnas ajuntando-se as vozes do povo âs dos Srs. deputados, V <l 

_SOJllOS a zombaria do m!!,!!do. e cun:!.ere-nos_a_l:J~n- que chamavão á ordem, declarou levantada a sessão. 
donar os h~gar_:e~ S!!e enxov~ll1amos com ª nossa Era uma hora e 20 minutos da tarde. 
ges ao."'E\[manao a mesa a mmha emenda: 

I « Dig - se ao governo que apezar de parecer o 
caso proposto ae i.nteresse individual, como pela 

1 sua natureza e circumstancias, se·a at-ªcanle da 
1 di nidade do povo brazileiro, faça inquirir delle, e 
f que, verificados OJi a\itor~, a as~embl~a o auto:iza 
\ p~a exp:!_ sa!. _ o_ _lemtono do 1mper10 _os q~e o 
\ polfülrao. - Andrada Machado. » - Foi ap01ada. 
' O SR. RrnEIRO DE ANDRADA :- Legisladores 1 tra-

ta-sede- um dos maiores altentados; de um atten 
tado ue ataca a se_gu_ran_çi!., e dignidade nacional, 
e mJ!ire_ctamefil.e_Q__ sy~t~a político _po.r nós ado
p ado, e jurado. 
-Qua1~do ~f!)z a leitur~_de semel~ante atrocidade, 

um silencio ae geTo fo! n.ossa umca resposta, e o 1 justõ reêeio d-e fgúães insultos á nossa representação, 
. nem se quer fez assomar em nossns rostos os natu
craes sentimentos de horror e indignação. 

Dar· se-ha caso, que submergidos na escuridão 
das trevas tememos encarar a luz? Que amamen
tados com o lili.e_ 1mpuro_do_ despotismQ.. amemos 
ainda seus ferros e suas cadêas? Ou que vergados 
sob ó pezo de o as 9ppressões, em~cemos de 

1 
susto, e não sabemos dêitar mão da trombeta da ver

ade, o c~ ella bradar aos povos: « sois trahidos / » 
1 .Todavia não antecipemos juízos; não tiremos ainda 

consequencias ; censideremos o facto por todas as 

/

' suas faces, com todas as ?ircumstancias, _e access~
rios , que o acompanhârao, e aggravârao; entao 
poderemos classificar a natureza do crime ou cri
mes commettidos. 

Disse·se que semelhante attenlado estava no caso 
dos crimes ordinarios, e era lllh!LJIQ_s_ abuzos da 
iwrensa: examinemol-o . Na noite do dia tal, erão 

. 'ípàTa as 8 horas, foi atacado em sua botica no 
1 largo e ao pé da guarda da Carioca, o boticario 

David Pamplona, pelo sargento-mór Lapa, e capi-
tão Moreira, e horrivelmente espancado. 

o MHSMO SR. PRESIDE 'TE deu para a ordem do 
dia o projecto de constituição. - José Antonio da 
Silva Jlf aia, secretario. 

RESOL ÇÕES DA ASSEMBLÉA 

PARA FRA'.'ICISCO MUNIZ TAVARES 

A assembléa geral constituinte e legislativa do 
imperio do Brazil, sendo-lhe presenle u parecer da 
commissão de constituição sobre o requerimento, 
em que V. S. pedio a sua demissão de deputado, 
pelo motivo de se ver a tacado na sua honra em o 
periodico intitulado - Sentinella da liberdade na 
guarita de Pernambuco-: Manda participar a. 
V. S., que não podendo conceder-lhe a pedida de
missão, deve conti.nuar a desempenhar neste con
gresso as augustas funcções, de que se acha 
encarregado. 

Deus guarde a V. S. Paço da assembléa, em 8 
de Novembro de 1823. - .Miguel Ca/11non du Pin e 
Almeida. 

PARA FRANCISCO VILLELA BARBOZA 

Illm. -e Exm . Sr. - A assembléa geral consti
tuinte e legislativa do impe,io do Brazil, tendo 
mandado officiar ao governo na data de 11 de 
Outubro deste anno, para declarar o officio de 9 do 
mesmo mez, em que se não especificarão todos os 
tres motivos, que a mesma asscmbléa teve em con
sideração, quando resolveu que o dia 12 do referido 
mez fosse declarado de festa nacional; e constando
lhe que na portaria expedida pela repartição dos 
negocios do imperio aos differenles tribunaes, em 
que se lhes participou aquella resolução, sómente 
sa apontára o motivo de ser aquelle dia o do anni
versario da acclamação de Sua Magestade Imperial:) 
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manda participar ao governo, que deve reformar a 
sobredita portaria na conformidade do citado officio 
de 11 de Outubro. O que V. Ex. levará ao conheci
mento de Sua Magestade Imperial. 

Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa, e~ 
10 de Novembro de 1823. - Jlfiguel Calmon du Pin 
e Almeida. 

PARA O MESMO 

lllm. e Exm. Sr. - A assembléa geral con
stituinte e legislativa do imperio do Brazil, appro
vando o parecer das commissões reunidas de 
constituição e legislação, sobre o officio dos tres 
membros da junta provisoria de Pernambuco, e o 
do governo da Parahyba, no primeiro dos quaes se 
expõe o facto de ler a tropa deposto o governador 
das armas, e o presidente e secretario da referida 
junta, e no segundo se refere o projecto de .igu~ 
demissão de alguns membros do governo prov1sono 
da Parahyba, cujos officios lhe forão remetlidos 
pela repartição dos negocios do imperio em 9 de 
Outubro deste anno: manda partici,Par ao~ gov~rno, 
que não tem, quanto á liberdade de imprensa, 01,1tro 
caminho a seguir, que não seja o da promulgação 
da lei, que vai entrar em discussão ; e quê qúanto 

( 

as pr Videnc1as que exige como necessarias, deve o 
mesmo governo indica-las para que a assembléa, 
tomando-as em consideração, delibere o que fôr 

/ justo. O que V. Ex. levará ao conhecimento de Sua 
Magestade Imperial. 

Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em 
10 de Novembro de 1823. - llfi guel Calmon du Pin 
e Almeida. 

Sessão em t t de Novembro de t 823 

PRESIDENCIA DO SR . MACIEL DA COSTA 

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da 
manhã, fez-se a chamada, e acharão-se presentes 
64, faltando com ca us~ o~ Srs . Pereira da Cunh~, 
Ribeiro de Rezende, Te1xe1ra Vasconcellos, Carnei
ro de Campos, Oliveira Maciel, e Hollanda Caval
canti ; e sem ella os Srs . Rodrigues Velloso, Bispo 
Capellão-Mór, Gama, Rodrigues de Carvalho, Pache
co e Silva, Carvalho e Mello, Nogueira da Gama, 
França~ Ródrigues da Costa, Ferreira de Araujo, 
Costa tlarros, Faria Lobato, Monteiro de Barros, 
Rezende Costa. 

O Sn. PRESIDENTE declarou aberta a sessão e lida 
a acta da antecedente, foi approvada depois de sa
tisfeitas algumas observações dos Srs. Andrada Ma
chado, e Paula Mello. 

Neste tempo entrarão na sala os Srs. Bispo Ca
pellão-Mór, Rodrigues Velloso, Costa Barros, Ro
drigues da Costa, e Gama. 

O Sn. LOPES GAMA lembrou a necessidade de uma 
ordenanca elfectiva para o serviço da secretaria, e 
requereu· que se admittisse a leitura de uma pro
posta a est.e respeito, que ha fD:Uito t~mpo se achava 
feita.-Não se tomou em cons1deraçao. 

O Sn. ANDRADA MACHADO :-Sr. presidente, tenho 
que fazer uma_ ro osta, qu~ requeiro se tome log:o 
em consideraçao para se deliberar sobre ella. A s1-

a -o da cai>1Lal do Rio de Janeiro me determíiiãã 
fazel-a. dia e onfem foi um dia muito notavel; 
as __!!QrulS ..e -verao em armas toda a noite, e cor
Ieiiilo a cidade a puzerão em geral inquietação ; os 
ci~adãos pacíficos não dormirão ; e propagando-se 

-
vozes de se atacarem alguns deputados, foi preciso 
tomar cautelas, e velar em defesa propria. 

A' vista disto cumpre-nos, como sentinelias da 
nacão, vigiar pela sua segurança. 
~ua Magestac!_e_qc_ha-s.e..actualmente no ~eu pala

cio ro~ea~9 .Q~ .tQ.dos QS corpos, a~jos _g!! artilharja, 
o que mífica haver causa que, supposto a não conhe
çamos, deve ser da mais alta consideracão. E como 
nós somos responsaveis á nação, proponho que 
esta asse~?léa se declare em sessão pe,rmanenJ~, e 
que se destme uma deputação para pedir a Sua_Ma
gestade qq_e pelo governo se nos transmittão os mo
tivos de tã~ord!!;1arios m~imentos nas troIJils, 
e o que_.Qbriga a que os corpos estejão com cartuxos 
@!!ialagps c~mo proi:iptos para ~té!!I!!~quando não 
amiai:.e.c~ razao para _1st_o . 

Sr. presidente, o mundo nos vê; a nação nos es-1 
cuta ; o descuido em tal caso não merece desculpa, ! 
nem em um corpo legislativo tem lugar os des-1 

cuidos. 
Estabeleçamos pois as nossas communicaÇôes com 

o governo, e para isso se forme u~_gQ!!l!!li§sã_o iis
pecial, afim de deliberar-se com conhecimento 
prompto sobre as medidas que parecerem mais con
venientes . Eu mando á mesa o que escrevi sobre 
este objeclo: 

« INDICAÇÃO 

« Proponho: l.• Que se declare seMãO p_erma- ) 
nente em uanto d1,1raremas inqufatações da ca-
@ãl: - -- - • 

cc 2.• Que se depute_a_fui~ag;esfade Im eria), 
rogando que o governo commumque a assemblea 
os motivos dos estranhos movimentos militares qu e 
perfilrõaõ a tranquillidade des a capifal : - • 

e< 3. 0 Que se escolha l:!!!l.!L..C.QIQ,misSftO especial, 
que ~ sobre a se@ridade da côrte, e se commu
nique com o governo e aulorj_úades, afim de elibe-
ra'f-se quaes as medidas extraordinarias que de-
mandão as nossas delicadas circumstancias.- An
drada Machado. » 

O Sn. PRESIDENTE :-Sei que a minha resolucão 
de lev;mtar jlontem {l sessão desag~d_ou a alguns dos 
Srs.- deputados, e eu entendt qµe fiz nisso o meu 
dêVer. Não quiz tomar sobre mim o IJ!lrajttir que_se 
rrãíl ueasse o seio da assembléa ao povo immenso , 
qu~ não ca encfo ~ g1!1,eri~ .!!1.~~ra va, dese' o -de 

s1st1r á~o ; propuz o negoc10 a deliberaçao, e 
por voto unamme se resolveu que se lhe abrissem as 
portas da sala, a qual foi immediatamente cheia. 
Logo que cessou o rumor, tomei a palavra para 
fazer ver ao povo alli reunido quão grande era a 
confiança que nelle punhã? seus represent.antes, 
franqueando-lhe o sanctuar10 em que livremente 
ex.punhão suas opiniões, os quaes por isso mesmo 
tinhão direito a esperar que um povo tão generoso se 
conduzisse com todo o acatamento e moderacão ; 
que no caso contrario, ao primeil'O signa! de appro- (, 9.. 
vacão ou desapprovação do que se dissesse na assem- 1' !:.. v 

biéa, eu cumpriria o que manda o regimento. Não · ;; 
aproveitou isto nada, porque j!fQgueados os espiri- 1 t-1-(' 1 l 
~ interrompE\@o o orador, e levantou-se um mo-
tim tal que ninguem se entendia, e apenas ouvi as 
vozes de alguns dos Srs. deputados que pédião for-
temegte a exeç,.'!ção dq.!rn!J!l.~nto. 

Neste estado de couSJs, e depois de ordenar repe
tidas vezes silencio inutilmente, que tinha mais 
que esperar'l Que se rompesse em excessos? E quem 
será capaz de calcular toda a extensão das conse
quencias Y .Penetrado então do meu dever, e que-

58 
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rendo afastar d~ mim uma enorme responsabilida- Ora eu penso que ninguem negará ter havido, não 
de, levantei a sessão, o que nenhum mal podia acar- sim les inquietaç! o, mas um motim e tal que nin
retar ao bem nacional. em se_ entendia, nêm se ouvia, nem erãõ attendi-

0 Sn. ALENCAR :-Estou per[1~ q_uD. Ex. os o orador o ou1rõs senhores que pedião silencio 
obrou muito bem, mas como menciona que a assem- e attenção. 

éa dispensou o regimento consentindo a entrada Ao exemplo do que se passou nas Côrtes de Por- ) 
do povo no.recinto da. s~la, parece~do ded.uzir q~e tugal, r espondo que não sei o que Já houve, que 
desta perm1ssão ·se ongmou o motim , d1re1 que uao nunca as tomarei para norma do minha conducta; e 
estou convencido disso. que em casos taes prefiro perd er antes por prudente 

1ão foi esta a primeira vez que da parte do povo que por valentão. 1 

l se faltou á devida atten ção, bem que logo se come- O Sn. A Dl\ADA ~!ACH ADO :-Eu não pretendo dar 
di se apenas foi advertido ; e portanto n~oyejo razão a lei a V. Ex.; o que digo é que precisamos que o 
I!.fil!Lattribuir á sua entrada na sala o_ qu(L hontem regimento se execute, e que ~o não es tá bem claro 
aconteceu; eu fui o que propnz-a sua admissão que o expliquemos, fixando uma regra para o fu-
põrqúe estava certo que o publico não era capaz de turo. 
faltar ao respeito devido á assembléa, e que anles Eu confia que nun ca nos erá precisa, porque o 
seria mui sugeito ás suas deliberacões. Eu não es- povo brazileiro tem um caracter mui pacifico, e 
pero delle outra cousa; e se hon~eni ~e demas!ou, no nunca dará motivo para se levantar a sessão ; mas 
~ue não fez bem, houverao motivos extraoraman os bom é que haja a prevenção; e eu desejo que se es
Jl:ãrãis o0fli0 nada têm de commum com a sua eo- tabeleça expressamente que só depoi s da l • e 2• 
tra a na sala. Pareceu-me que devia fazer es ta re- advertencia inutil se possa levantar a sessão . 
ffoxão, sem que cum isto pretenda atacar ª determi- Eu mandarei á mesa na occasião competente uma 

\ nação do V· Ex. . . iodicacão para iot elligeocia do art. 196. 
o Sn. ANDRAUA MACHADO :-Como apoiei hontem ' o s· s e ' d t d f -

a propos a do Sr. Alencar, direi tambem alguma . . _n. EC ~E~ARIO A~Mo~ eu c~n a e uma e_ 
co usa. No regimento não se prohibe a entrada do h c1taçao d.os JUIZ~S ordman.°? do JUigado de Cur 
povo neste recinto, e portanto não foi preciso dis- vello.-Fo1 recebida com part~c~lar _agrado. . 

\

pensa-lo ; mas quando 0 fosse, tinha mandado quem Deu tambo:11 conta das partic1paç?es de molestia 
podia faze-lo; e todas as vezes que houver povo que d?s Srs. Can alb? ~ i\l.ello e ogue1ra da Gama.

- caiba nas galerias eu serei de voto que se Ficou a assemblea mtelfada. 
~d~itta a ouvir junto de' nós. Agora o que eu creio .o Sn. _SECRETARIO CALMON :-Como ~eio á me~a 
é que não se executou o regimento, porque este só a md1caçao do Sr . Andrada ~Iac~ado , e e d~ materia 
manda levantar a sessão em caso extremo, sem que est~aoha á da ordem do drn, e nece_ssano que se 
baste para isso qualquer inquietaçãQ J!U r.ulao de dec1ua pela assembléa se entra ou nao em debate 
vozes . O Sr. presidente devia fazer as suas admoes- agora, como requereu o seu autor. 
tacões, e só quando fosse a e!las renitente o povo O Sn. P AULA E MELLO :-Lembro que é preciso 
é que poderia levantar a sessão. .l\slto_ ue !iouve observar o regimen ~o no qu P. determina a respeito 

_mg_do de l!lª!s, ~te. su~o .e.xçii§§iv m enq_scaQ.a o da urgencia das propostas . 
OVO n raz1leiro, O_!lli!!~ .ac1fico ã e q~<g! l&e.._tenho o Sn. ANDRADA M.ACllADO :-Eu já declarei que 

, .!!filo. . qu~ req.ue1ro pois e que o regimento fique o negocio é da maior urgcocia ; o que se segue é de
e~ seu u~teiro vigor, e que se proceda de modo que cidir-se pelo debate se ha ou não essa urgencia por 
nao se caia em excessos. . mim indicada. 

-as Côrtes i e _Lisboa, stando e~ a fali r, fm ~ta- Seguio- se então a leitura da indicação ; finda 
,~o-R?r g~1~s de numerosa multtfta~ rlas gé!!El.nas, ella o Sr. presi.dente propoz á votação a urgeocia, e 

e....ne.u;u>or isso __ ~ e.nntou ~~o • o 2'.efildente sendo esta apoiada e approvada, entrou a materia 
bra~;epoffim oJ:!..e_decerão .. _ . em discu ssão. 

'Em outra ocC1isião atese ouv1rao gritos de mata, . 
\ matá; e o~dente ateu na mésa, talvez cinco Sn. J\fo NTESU~ :-Sr: pre.s1dente, ~m t?dos ~s 
1 õli seis minutos, e o povo accommodou-se, sem se semblantes tenho vist? hoie pmtada ª· mmuetaçao 
' dar o máo exemplo de levantar a sessão, apezar de ~ 5.QQ.!'esalla os ha~1tante s desta ca ilãf.. ~que 

\
se ouvirem proposições horríveis. Entendo pois que ~ g~al a coi;isternaçao e o susto ; e creio que a 
os a2oiados que hontem se derão, nã di- o ·ulgar- mnguem mais cumpre acompanhal-o~ na sua ma

' se motivo bãstante par 1eva:n ar a sessão; ba ava goa do q~e aos representantes da naçao. 
c1íãillãr a ordem e esta seria conserva da. Eu assim o faço_; e encarando os seus males, pos-

. '. . . . - d é to que gra.ndes, nao me acobardo ; tenho o coração 
, uSn. PnESIDENTE~-;-0 illus~ie deputa 0 que s~ ass~z coraJOSO, a a ma ~aslante eoergica, para no \ 

engana, porque o re.,1mento ~ contra elle em am meio das desgraças publicas procurar remediai-as, \ 
bos os pon:tos . . Quanto ao 1 está bem claro no e embaraçar a ruína da patria. , 
art , 1~3 que di~: . . _ . Ao ver familias espay_oridas fugirem, e e~a-

cc • ao podera assistir ás sessoes maior numero de lhado em gera <:> pavor e o s~~. m-edilei algum 
pessoas estranhas do que aquelle que bem couber m 10 de remedlar os males dos meus concidadãos 
no lugar destinado. » e não tenho achado nenhum preferivel ao lembrad~ 

Logo é manifesto que não podia eu tomar sobre pelo Sr. Andrada Machado. Eu tiv~ em vista propôr 
mim a novidade que se pedia de se admittir o povo ~speosão das sessões da assemóléa a~é se saber 
na sala das sessões, lugar sagrado, onde os deputa- SUa Magestade as causas e os molivos de tão ) 
dos devem estar desassombrados e livres. Quanto ~ra.Q!le _p_er turbação, e que se viS'Sem t omadas as 
ao 2° aqui está o art. 196: medíifas prop1'ias para a apasiguar, mas quaes se-

« Quando a inquietação do publico, ou dos depu- rião as consequencias d'aquella suspensão? 
tados, não puder cohibir-se pelas admoestações do A primeira, e muito funesta, era quebrar-se o / 
presidente, poderá este levantar a sessão . » vinculo da união dos dous poderes, que nunca es-
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teve mais em perigo .de dissolver-se do que. na si- Se alguem deseja ver dissolvida a assembléaJ dis
tuação presente ; dep01s, sendo nós os escolludos da solva-ã; eu nunca contriõuifei para isso . A pru
nacão deveriamos desamparal-a, em lugar de lhe áencia tem sido a nõsságuiã, contmuemos com ella. 
acÚdir por meio de acertadas deliberações em que O SR. ANDRADA MACHADO: - Sr . presidente, 
podemos autorisar . o govern_o par_a obrar segundo o illustre preopinonta é muito observante de regras 
convier em benefic10 da patna ? Nao, senhores, ao geraes, porém é feio que não saiba descer a particu
contrario devemos aqui permanecer para debater as laridades <.Luan _o e las são precísas. A precipitação 
medidas que lembrarem, para olhar e acudir a todos é um- defeito, mas a frouxidão tambemnão_ileixa 
os lados, e para ordenay ~s rem~dios mais proprios, de o ser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . ó 
e com a maior prompt1dao poss1vel. Nenhum ou~ro O nobre deputado fallo u na tranquillidade da sua /~ 
partido póde tomar a assembléa nas actuaes ci:- consciencia, que acompanha sempre o homem que a._..., 
cumstancias que não seja o declarar-se em sessao não falta aos seus deveres, mas eu creio que essa ~··'' 1-' 
permanente, e _i!rigir uma epu açao a ua Ma - tranquillidade que tem o illustre deputado tambem 

sla e . - a têm todos os mais, (Apoiado) nem penso que 

1 
• ste partido me parece tanto mais sensato, qua~to tenha razão para se p'lrsuadir que é mais capaz de 

eu estou persuadido que neuhum de_ nós sem- sentimentos de virtude, e de bom comportamento 
teressa ela causa da nação q__mo o_s_~u chefe . do que os outros ... .. 
(Apoia o :-Ne11hum de _nós deseJ.ª tanto ª segu- O SR. ALENCAR : - Eu interrompo o nobre de- 1 
ranca publica como elle, nao só elo rnteress~eral, pulado para requerer a ordem, eu não o ala!lllei, 
mas até elo seu 'ntcress pigticular. Portanto, nem ªj,ontei falta de deveres a rlfn@e_m . ...•• . 
sen ores, não i'esitemos ums momento em mandar (A' or em, á orilem . sou na ordém, não injuriei 
uma deputação á sua Sua Mage_stade para. que nos pessoa alguma. Notei de_p:i:~c\Rig{la..a meª1Q~rle se 
communique as causas e2§_!notivos de retuar para declarar a a~semb a e.!.Q._fillssão permanente, porque 
fóra da capital orca armada, de ue se açb'l;la- ássim o entendo, pois não a julgo precisa para nos 
ctualm rito rodeado, e"})onhamos já em pratica 0 .ma~s communicarmos com o chefe da nacão, e irmos com 
que embra º· Sr: Andrada 1achado na sua rndl- elle de accôrdo, como julgo indispénsave!. Eu creio 
cação, que eu mte1ramente approvo. . ter-me explicado bem e escuso repetir-me. 

O SR. ALENCAR: - Sr. presidente, estou muito O SR. Ái\llRADA MACHADO : - (Não se entendeu o 
persuadido que ~ _energia á .P:ecipilação não_J:ai tachigrapho Possidonio) . 
mais que um as~o, e a _E!'.!!C1p1taçao lelll sido na~ 
assem !éas stil tesa causa da sua queda. Sera O SR. RrnEmo DE ANDRADA : - Trata- se de ~
j}õSSiVel que esta assemb a que a e aõltia de hoje se v· encias instanlaneas, e para se darem e~ fas pro
tem sustentailo com prütlencia, ~ra de 'videnc1as, e preciwcom tempo nomear uma com
dar passos preci itados 1 _ ada, sen_hores, na~ de missão ad-hoc para apresentar já e já o seu pa
ener ta- deni:asia a. , u ho visto tantas m - recer, e para que se julgue e delibere sobre as me-

uieta ões como fi urão os illustres reo iiiãfites, didas propostas é tambem necossaria a essão 
houverãõ;-e ver a e, moVimen o_s e tro -ª~ mas permanente. Não devemos poiSSêpãrãr-nos d'aqui 
parece.;.me qg_e não tem causa 2 ~aord!naria em uanto a tranquil!idade publica não estiver re
tnsteza. Na tranquilh a e a mmlia consciencia an- cuperada. Sobre estes dous pontos eu apoio a in 
dãnão ~ nas ruas desta cidade, vi u~~ o dicação . - - e t Interrompeu-se então o debate por se annun-
ro§as para S. h; isfoyão, e áo_mes!D'L_ em o_pe ciar que estava á porta da sala um ollicial militar 

lemb · que::talvez assim losse reciso ara . o- que trazia um ollicio do ministro de estado dos ne-
ceio ublico. a vioo vo ar que se o cie ao . d . . d d 

' governo para nos inst.ruir sobre o objecto dos ~o- goc10s o impeno com recommen ação e o en
vimentos da tropa, visto que elles parecem m - tregar pessoalmente ao Sr. secretario Calmon a 
quietar a assembléa, m~s para que have~o~ cre~r quem era dirigido. 
já essa commissão especial de que falla a mdicaçao Foi o mesmo Sr. secretario receber o dito officio 
do Sr . Andrada àlachado? Para que ha de ir_uma e o leu concebido nos termos seguintes: 
deputação sabida do seio da representação nac10nal « Illm. e Exm . Sr.- De ordem de SuaMagestade 
consultar Sua Mageslade? • . ._ o Imperador levo ao conhecimento de V. Ex., para 

Sr. presidente. : o ~osso sustentaculo e a opimao fazer presente á assembléa geral constituinte ele
publica, é preciso nao . a p~rder. ós só faz~~os gislativa deste Imperio, que s officiaes da guar
leis, e se algumas providenc1a_s agora se p~ec1sa_o, nicão ges(!_ côrte vierão no dia dêliontem r~!e
não nos compete dal-as, a autond~de execu~iva n(!o sen ar submissamente a Sua l\Iagestade Imperial os 
existe nesta assembléa, tome pois as m~d1d.as ~e- llrnrttos que têm soffrido no que diz respeito á sua 
cessarias uem deve tomal-as, e com mtell'a m- lionra em particular, e mórmente sobre~ falta do 
dependencia, e nós veremos os resultados. E quaes alto decóro que é devido á augusta pessoa o mesmo 
pódem ser estes? Por ventura Sua Magestad~- tem senhor, s-@do oi'fgem dé tudo certos re actores de 
mteresse na dissolução da assembléa? Ol!!l f'!-nao_as pêriodicos, . e seu incendiari_Q par 1 o: Sua Mage8-
provmcias se ella se dissolvesse ? Sr. pre~idente : taOi tmpen tendo-lhes re~pon do que-a tropa é 
se-tal desgfãça suc?ede~se, desmel!lbravao:se as i inteiramente passi~a, e ql!~ não deve ter influencia 
províncias, o Im_peno nao era mais Impeno, e o j alguma nos negoc10s pollucos, querendo comtudo 
I~ador deixava de ser Imperador . 11fa~ elle ~e- , evitar ~ qualquer des_ordem que po esse acontecer, 
guramente não quer isto . Pela sua prop_na glona, deliberou, e sahio com· a mesma_para fóra da cid!J.de 
pelo seu amor proprio, não póde tal deseJar. 1 e_ se acha aquartela~a no campo_ dtLS. Cbri:5to!ão,. 

Portanto procedamos com prudencia, peção-se Sua l\lagestade o Imperador certificando prnnerra~ 
informaçõe's ao governo sobre as causas ~os movi- i men~ á assembléa d<!- subordinª~º. da !_ropa, do 
merrros- das tropas para se ver? qu~ convem obrar, .

1 

resp!lito de~ta ás auton a es con~t1twdas, e da sua 
mãs nao despresemos a expenencia, nada de pre- firme adhesao ao sysfem.a co~shtucional, ~!lra 

1 cipilações, nada de energia demasiada. (Apoiado). que a mesma assemblea haJa de tomar em 
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. consideracão este obj~cto, dando as providencias 
' -qííetan o impor àÕa tranquillidade punlica:. 
{ -((p~-rl- e Õve-mbFO de 1823.- francisco 
1 Villela Barbosa.- Illm. o Exm. Sr. Miguel Calmou 

du Pin e Almeida ». 
Requererão alguns Srs. deputados que fosse re

mettido a uma commissão, mas o Sr. Ribeiro de 
Andrada propoz que devendo ser llromptas as pro
videncias, tanto em virtude da indicação do Sr. An
drada Machado, como do officio que se acabava de 
ler, era necessaria a nomeação d'uma commissão 
especial. -

O SR. PRESIDENTE consultou a assembléa sobre a 
nomeação da commissão especial, e decidio- e que 
se nomeasse. . 

Entro-;;" depois em duvida se deveria ser nomeada 
pela assembléa ou pelo Sr. presidente, e tendo ha
vido algum debate l.'esolveu-se por voz geral que 
fosse nomea a p~assembléa. 

Neste tempo chegou e tomou assento o Sr. Ro
drigues de Carvalho . . 

O SR. ANDRADA MACHADO : - Depois de se ter 
recebido o officio do governo, é desnecessaria a se
gunda parte da minha indicação, e por isso peço li
cença para a retirar.- Foi-lhe concedida. 

Procedeu-se á· nomeacão da commissão cujos 
membros se assentou que fossem cinco : e sahirão 

1 
eleitos os Srs. ~aujo 'l'Jma com 32 votos~ Y.fil

. §ueiro com 30, 13rant Pontes com 2?• B~o de 
\ ~maro com , e ~drada e Silva com 23. 

Feita a nomeação, sahirão da sala os membros 
nomeados, para darem o seu parecer quanto antes. 

O SR. PAULA E MHLLO : - A materia da indi
cacão do Sr. Andrada Machado tem tão estreita con
nexão com a do officio do ministro de estado, que 
eu requeiro que vá á mesma commissão para dizer 
sobre ella o que entender. 

O SR. PRESIDENTE propoz o requerimento, e sendo 
approvado, foi remettida a indicação á commissão, 
para dar o seu parecer sobre a 1 ª e 3• parte, porque 
a 2ª a retirára o seu autor. 

O SR. SECRETARIO GALVÃO : - Participo á as
\ sembléa que o commandante da guarda acaba 
\ de I!render um dos_es ectadores_q_ue nas galerias, 
l seg_~izem ,profe.ri.r<Lal umas alavras contra 
1 õs SrS: -deoutados. O exame do caso per ence a com-
Iiiissão"de policia cujos membros se achão agora 
aqui em sessão, e portanto a assembléa determinará 
o que fôr conveniente. 

Expedio-se ordem ao mesmo commandante para 
o reter em custodia, na fórma do regimento. 

Entrou-se então na ordem do dia, emquanto não 
chegava o parecer da commissão especial, e leu-se 
por isso <-0 .. ' seguinte artigo do projecto de consti
tui"Ção: 

« Art. 22. A lei conserva aos inventores 'a pro
priedade das suas descobertas, ou das suas pro
duccões, segurando-lhes privilegio exclusivo tem
porário, ou remunerando-os r·m resarcimento da 
perda que hajão de soffrer pela vulgarisação ,, . -
Foi approvado sem discussão. 

« Art. 23. Os escriptos não são sujeitos á censura, 
J!elÍI antes nem depois de impressos, e ninguem é 
responsavel pelo que tiver escripto ou publicado, 
sá1vo nos casos e pelo modo que a lei apontar». 

O SR. PAULA MELLO mandou á mesa o seguinte 
requerimento. 

« Proponho que se remettão os dous artigos que 
tratão de liberdade d'imprensa, á commissão res
pectiva, para marcar os casos pelos quaes se fica res
ponsavel.- Paula e Mello».- Foi apoiado. 

Fallarão alguns Srs. deputados, e llerguntando o 
Sr. presidente, depois de se julgar discutida a ma
teria, se poria a votos o requerimento em globo. 
- Decidio-se que não. 

Propoz então á assembléa se approvava que 
se marcassem já os casos de responsabilidade por 
abuso de liberdade d'imprensa.- Venceu-se que 
não, e ficou por.isso sem effeito o que se requerera. 

Proseguio-se portanto na discussão do artigo 23, 
e julgando-se ahnal discutido, foi posto á votação, 
e approvado. 

«Ar. 24. Aos bispos porém fica salva a censura 
dos escriptos publicados sobre dogmas e moral, e 
quando os autores, e na sua falta os publicadores, 
forem da religião catholica, o governo auxiliará os 
mesmos bispos para serem punidos os culpados "· 

O Ss.. ALMEIDA E ALBUQUERQUE !Pandou á mesa a 
seguinte emenda supressiva: 

«Proponho que se supprima o artigo 24.- Al
buquerque».- Foi apoiada. 

Por dar a hora destinada aos pareceres de com
missões ficou adiada a discussão. 

Entrou em debate o parecer relativo ao requeri
mento de David Pamplona, adiado na sessão ante
cedente. -----

O SR. RIBEIRO DE ANDRADA: - ( Nada escreverão 
os tachigrap os-do -seu discurso ) . 

O SR. RoDRIGUES DE CARVALHO: - Sr. presidente, 
sou cidadão brazileiro, e como tal tenho o direito 
de exprimir livremente minhas idéas comtanto que 
não oncontrem as leis e a moral. Sou deputado, e 
nesta qualidade não sou responsavel por minhas 
opiniões .expendidas neste recinto, uma vez que se 
não opponhão ás bases fundamentaes que a nação 
inteira implicitamente nos deu: religião, inde-1 
pendencia, e monarchia . Sou membro da com-1 
missão que deu o parecer em questão, e como tal 
tenho direito e até devo produzir as razões em que 
me fundei. Vejg os meus illustr_e!l collegas um 
p_ouco1eceiosos ~esusteúta~pJla~er que assigná
rao e eom effeito o apparato da sessão dü.o.n.tem 
n ndio ai um teínor,- mas eílnunca terei medo 

ãe fallar peran e o illustre povo que me escuta. 
~~ cidade é um mo.Qllfüe moderação ; 
bastantes provasnos têm ado ; e se hontemse des
lisou dos deveres queJheimp_oem o eg.imento, oi 
a iss iw aao.- Digo o povo e não a nação, como 
erradamente ouço de contiriiió aqui c amar aos 
espectadores ; e digo bem, porque se para a assem
bléa fazer sessão é necessario que estejão na sala 
51 deputados, o que quer dizer a representacão de 
um milhão quinhentos e trinta mil habitàntes 
como posso eu chamar nação á diminutissima part~ 
do povo que occupa as galerias 'l Eu não tenho l 
medo torno a dizer, deste honrado povo; tenho 
m~do de mim, e teuho medo do~ meus collegas; de 
mim porque no fogo da questao póde ser que im
moderado patriotismo me allucine a ponto de não 
exprimir com exactidã·o minhas idéas ; de meus col
legas poi:que ~apit1:1lará~ proposito o que póde ser 
erro da mmha rntelhgencia ou de expressão ...•... 

Declamações vagas não são meios de persuadir ; 
argumentos de razão convencem, aquellas iudis - \ 
poem. Eu tenho bastante docilidade parn abraçar 

I 
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a razão uma vez demonstrada ; na minha balança Eu não conheço violação de asylo domestico em · 1 
pesa sempre pouco a minha opinião, e conlinua- um ataque feito na rua, só porque o offendido está I 
mente dou provas disso . A lei da liberdade da á porta da casa ; excepto se este cidadão tem fóra 
imprensa, que está em discussão, foi redigida pelo della um adro como o das igrejas. A casa do offen: 
meu illustre collega o Sr. Maia e por. mim; e eu dido fica no meio de um quarteirão saliente no 1 
ent~·eguei o projecto ao illustre deputado o Sri .Ain- lar o. Ué!Jioca, onde ha um _.Mllt!!ll!O eêxtra l'- ~ 
tomo Carlos que lhe. fez algur_nas alterayões que ~E!.Q_.§..1!.-Ssurro; a ..iw.arda_ejitií...em~uâ,'mais 
promptamente abracei e adopte1, de maneira que o de vmte tassos recollllda para dentro, como tc>'dos 
projecto ó igualmente do voto deste illustre depu- sabe , e não era q_ssive1 quena ístancia de mais ·! 

1 tado. de sessen a passos que a aáoôtícãáguârdâ ou-
Quem obra assim não sustenta opiniões por ca- visse és_ta o soido das pancaêlas. · ' 

pricho, e cede facilmente á razão. Sr. presidente: Posto isto, COY!!Q S!L,pretend_e · á fazer cu!.D_plice 
Eu não euho aduJ.ar reis nenl_llovos; sempre fui t~g arda, e o general das arJl1as, ou essa_anto
franco, e protesto morrer franco. Como ·deputado ndade ue lhe ãeu semelfíante ordem Para isso 
tenho sempre duas imagens presentes ao meu espi- êrilprec1so que hôüvésse- coÍÍvencÕ.o anterior, com 
rito - consciencia e nação. - Não posso desligar sciencia de que se havião de dar as pancadas; ora 
estes dous objectos, e é necessario conservai-os merecerá crença tal asseveração? Quem não vê o 
unisonos e conformes. Ha quatro dias que um hon- esmero que ha em empenhar a nacão no facto, figu
rado membro mostrou na commissão de justiça civil r~ndo-se que -2.,.Ç.ida_dao \õra_olIEl!.Jch º.l!Qr ser.Jlra
e criminal um requerimenLo do cidadão David Pam- ~)21ro, e ~m sua pess?a a nação ~1~a, apesar de 
plona em que este se queixava de umas pancadas ; se declarar no requenmenfo quê as pancadas erão 
afeiou-se o caso ; e eu não achei senão um acon- para o cidadão autor das cartas assignadas pelo 
tecimento muito ordinario ; depois foi o requeri- brazileiro 1·esoliito? A qualidade de brazileiro não 
mento apresentado por outro honrado membro a é a que incitou o aggressor, forão as cartas; e para 
esta assembléa, e por ella mandado á commissão . se conhecer quaes erão essas cartas dá-se a caracte-

Diz o requerimento que estando o cidadão á porta rist.ica da assi~natura qu~ é brazileiro resoliito, 
da sua botica, no largo da Carioca, ás '1 horas da ~ssim como podia ser o pm tug~ez, o fra'/lcez, ou o 
noite, fôra atacado pelo major Lapa, o qual lhe dera inglez :esoluto; eº· effeito sena o mesmo, por9ue 
umas sipoadas, de que resultara uma contusão na ª maten_a das~t~e a_pedra do ~cand_alo, ~ nao a 
orelha direita, e outra no ante braço esquerdo ; que _p_alria - 0 autor,. _ . _ 
afinal o offensor lhe pedira perdão, dizendo-lhe que . Eü, Sr. presidente, nao .c?~eç~ o .c1dadao offen- 1 a aggressão tinha sido obra do engano, por se lhe dido nem os aggressores. J~ Q.ll~ dizer ue Par:i - 1 
haver figurado ser o offendido o escriptor que em plona erajl.lhll.Jie m-ª diJ_s 1J?as os_ çores; nao · 
um dos periodicos se assignara- 0 brazileiro reso- sei se e v~rdade,. ma~ se o e, co~~ cor~_Q_f~a, 
luto.-0 queixoso diz em seu requerimento que o ond~ ~ara .'.1 na~IO~l!_(iaa? offené!i~a _. ~Jª porem 
aggressor ao descarregar as pancadas gritára: Você assim, ou nao seia, ~que •L co.mm1,sao v10 é gue..a.. 
não é o brazileiro resoluto? A commissão julgou causa deste ~ont.ec~pento_ fqi_u~abU?.Q A<!..hber
que este negocio devia correr os meios ordinarios, ade da IJ!lpren?a • 0 que sabe a comm1s~ao e que 
e tal foi 0 seu parecer. a ~1 eve ser I{?U~l _para todos, como diz o nosso 

. _ . . proiecto de constitmçao; o que sabe a commissiio é 
.i\ comm1ssao no a expos1ça~ . de un;i~o que a lei não deve ser retroactiva, e que o legisla

tnvia!, e, esse mesmo nao .verificado, isto e, um dor attende a razões geraes e não a casos particu
êiiladao a porta da sua casa msultado por um mo- lares. 

1 tivo partic!!-l~r, sem haver ferimento !1em uso de uando alguns cidadãos desta cidade gemião 
arma proh1b1da, e resultando só do msulto duas J!resos por de1icCos imaginariQs, e tanto que todos 
contusoes. . . (orão ab~ol~dos, e no fin;i o processo_ ãppareceu 

i\Jas supponhamos que o caso se revest1a de c1r- obra da mtr1ga e ca ummª, eu propuz o projecto 
cums~ancias aggravantes; como se proya_ a sua sobre ª!,..fil>Ciedades secretas, e o § 2° motivou 
verac~d~de? Bastará J!Orventur~ a expos1çao, sem longos debates, -por I!landar pôr ~m silencio os pro
se ex1glf corpo de dehcto? E amda havendo corpo cessos formados; gritou-se en tao que a lei não 
de delicto , e até provas de atrocidades, que tinha a devia ser retroactiva, e apez11r de se suspender alli 
assembléa com isso ? Erigir-se-hia em tribunal de a execução de uma lei barbara pretendeu-se sus
justiça? Queixa- se acaso o o!Iendido de ter recor- tentar o que estava feito antes, para não apparecer 
rido ao magi~trado competsnte, e ~enegar-lhe jus- exemplo de lei que abrangesse o passado ; e agora 
t1ça? Nada disto contém o requenmento ; nem o para condemnar pretende-se que a commissão devia \ 
podia . conter porque se sabe '!ue não houve corpo vot~r nor penas novas a~ _!lelict~~ velhos..!.-. e que 
de dehcto. dehctos ! De retos que nas nos§as leis não são casos 

A commissão portanto seria injusta, e deveria dãêievassa, mas sõde querella, a qual não existe 
ser muito censurada se desse outro parecer, pois em juízo. ., 
qualquer que não fosse a remissão para os termos Ouvi fallar em artidos, e na necessidade de sus- (;) -. ·; 
legaes, seria uma indigna parcialidade. Todavia a lfil!_tar.....o_ brazileiro; mas partidos são bandos,- fãc- \ \! C' ~l("' ..,i 

commissão foi hontem atacada ; afeiou-se o aconte- ções, que valem tanto como desuniões;- dissensões 1 

1 

cimento indicando-se o lugar pelo asylo do cidadão entre cidadãos. E um_Qfillutaâo ÊJ,l!l partidos? Eu 
disse-se que fôra junto da guarda; pretendeu-se nunca entrarei nelles como deputado; porqne ) 
inculcar que a guarda tinha ordem para não acudir; como homem e como cidadão os aborreço ; traba-
e que as pancadas forão dadas por ser brazileiro o lharei antes, e darei o pouco que possuo para os 
o!Iendido; trabalhou-se or fazer do caso uma of- extirpar. · ') f . . •·• ' 
fensa nacionàl,- e tirou-se aqm argument ara Eu leio no projecto que são cidadãos brazileirosos· ! TV~y· 
in l'epm' -commissão por dizer qae o caso perten- portuguezes residentes no imperio na época da 

, eia ao poder judiciario. . nossa emancipação, logo como admittirei a Odiosa 

.. e t iv 59 
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diITerença que se pretende propagar. ! Se ha parti
dos ext.mguão-se, trabalhemos umcamente para 
conºTacal-os; e se é precisa uma lei que puna esses 
perigos.os bandos façamol-a; eis o nos~o dever; 
mas querermos legislar de chofre castigar com 

1 
penas desconhecidas, e aggravar crimes passados, 
nunca será o meu voto. 

Fallemos claro ; os indi nos eriodicos des~ ci-
de ..e..._de outras do Brazil t m sido a causa das d1s

cordias. Eu não leio Sent·inellãs, Tamoios, e outros 
'qüêtães, porque delles só tiro--ªfilicçõe.s e to~men
tos; antolbo os m~q.lllLi~e . esc.nptos vao se
meando, e como não posso extmgu1l-os cl10ro a 
mmba nullidade, e quero antes ignorar o que se 
escreve, e de que não colho fructo al~um, do que 
irritar-me, e offuscar o meu entendunento com 
prejuízo da minha razão . 

O SR. CARNEIRO DA CUNHA mostrou primei ro ter 
eu en iaõ queõ nobre preopinante se dirigira a 
elle no seu discurso. Depois de fallar sobre este 
ponto com~rou o ataq_ueJeito ao redactor da !tJ a
l1!Jjtf.§.l~ cÕ!D o - que fazia o objecto do parecer cm 
füsc~ssão; e pretendeu ~rovar_ que se a asse.mb\éa 
tivesse tomado em cons1deraçao aquelle primeiro 
-successo não aconteceria o segundo . (E' o que se 
pôde em summa colligir do tacbigrapho.) 

O SR. RODRIG UES DE C.\RVALHO :- Eu não no
meei nenhum dos Srs. deputados ; nem sei como o 
i\lustre preopinante alludio o que eu disse ao dis
curso que fizera, porque não foi s? quem fa\lou. Se 

r não lembrei o caso do ataque fello ao redactor da 
lJJala ueta foi por dellcaãêza; mas_ íá que se f~Ila 
nelle direi que nenhuma comparaçao tem e~
sulto ' horroroso com o caso do cidadão que ora se 
queixa; o primeiro esE.!!I trancado e.m_sua casa ; 
esta foi atacada, e elle espancado e 1endo no centro 
da sua familia por encarêtados que o deixarão ás 
p-~s~da morte,·ªª- qual milagrosamente escapou, 
não obstante evadir-se aos scelerados. 
Ap~ de -tudo, referido o -ª.!-lentado neste con-

/
' gresso, julgou-se fóra da ~ompetencia da asse!llbléa, 
·e o illustre deputado foi rudemente combatido ; e 
agora em caso que não tem paridade nem n~ gra-
vidade da offensa, nem no lugar, nem nas c1rcum
stancias, pretende-se não só que a commissão se 
deverá ingerir no que não é das B;ttr.ibuições ~o 
corpo legislativo, mas que .até devia r~1.culcar .leis 
novas 1 E serão estas as max1mas do legislador J.ID
parcial e impassível '1 A commissão não podia pen
sar assim. 

O SR. PRESIDENTE declarou adiada a discussão, 
quasi ás . tres hora~ da tarde, para se ler o parecer 
-O.a comm1ssão especial. 

O SR. VERGUEJRO, como relator della, fez a lei
tura nos termos seguintes : 

« PARECER 

<e A com111issão especial vendo o officio do minis
tro do imperio da data de hoje, no qual participa 
que os otliciaes da guarnição desta côrte forão 
hontem representar. a S. M. l~perjal os insultos 
que dizem ter soffndo em respeito a sua honra, e 
mórmente sobre a falta do alto decoro devido á au
gusta pessoa de S. M. Imperial , o q~e ~izem ter 
origem em certos redaº"tores de penod1cos e seu 
partidp incenãíãrio ; ao que S. 111. Imperial res
pondera femllran-do-lhes o dever que a tropa tem 
de se conservar inteiramente pacifica: Que S. M. 
Imperial, pa~ evitar_<I!!alguer desordem, sahira da 

cidade com a tropa que se acha aquartelada em 
ao Christovão; certifica a subordinação da mesma 

e igtialmentc o respeito ás autoridades constituídas 
e füme adhesão ao systema constitucional ; conclua 
finalmente que a assembléa tome este negocio em 
consideração, e dê as providencias que tanto im
portão á tranquillidade publica. 

<e A commissão, sentindo muito os primeiros mo
vimentos da tropa, que puzerão em inquietação o 
povo desta capital, muito se lisongêa do acerto das 
medidas momentaneas tomadas pelo gov rno de 
S. M. Imperial, fazendo reunir a mesma tropa fóra 
da cidade para conservai-a em subordinação; sendo 
ainda mais sensivel á commissão a · enunciação da 
falta do alto respeito devido á augusta pessoa de 
S. 1\1. Imperial quo os officiaes incluirão em sua 
representacão com que parece quererem reforçar a 
offensa sua· particular de que se queixão. 

cc -ão póde porém a commissão conceituar cabal-1 
mente os motivos rnrdadeiros e especiaes que 
occasionarão aquelle triste acontecimento pela ge
neralidade com que vêm enunciados, ignorando-se 
se forão todos os officiaes da guarnição, ou parle 

1 delles, e quantos os que representarão ; quacs .os \ 
insultos e sua natureza; quaes os redactore de perio
dicos, e os lugares em que se achão esses insultos ; 
qual o partido incendiario, sua força e objecto . ...; 

cc A commissão entra em maior duvida quando 
compara os acontecimentos com a asserção do mi
nistro sobre a subordinação da tropa, e respeito da 
mesma ás autoridades constituídas ; o que serve a 
convencer a commi são que a crise se resolverá 
favoravelmente, e que o socego e a quietação pu
blica se restabeleceráõ com facilidade e promptidão. 

« Ainda quando a commis ·ão tivesse mais circum
stanciadas informações, é de parecer que ao governo 
compete empregar todos os meios que cabem em 
suas altribuições, e lembrar a esta assembléa 
as medidas legislativas e extraordinarias que 
julgar necessarias; no que seguramente encontrará 
a sua mais franca e efficaz cooperação ; para o que 
é a commissão igualmente de parecer que a _!!!Sem
biéa deve fi car em sessão_permanente, até que che
$U! m _ as. i~formações especiaes acima indicadas, e 
ás propos1çoes do govemo. 
- cc Paco da assembléa, 11 de Novembro de 1823.

NicoláÕ Pereira de Campos Vergueiro .-Fclisberto 
Caldeira Brant. - José Bonifa cfo de Andrada e 
Silva.-Pedro de Araujo Lima.-Barão de Santo 
Amaro. »- Foi approvadO: -

O MESMO Sa. DEPUTADO leu tambem o seguinte 

«PARECER 

A commissão especial tomando em consideração 
a indicação do Sr. Andrada Machado, é de opinião: 
quanto ao 1° artigo, que a assembléa continue em 
sessão permanente até füce~l' as informações que 
ora se pedem- ão goveriiõãe- sua Magestade Impe
rial ; e quanto ao 3° só poderá interpôr parecer 
depois do recebimento da resposta que mandar 
o governo. Paço da assembléa, 11 de Novembro de 
1823. -F elisberjg_Qa ldeira Brant. -J os1.JJJJ.riif a cio 
d' Andrada e ilva. - Barã,o de Santo Amaro. -
Pedro d'Araujo Lima.-Nico láo "Pmira de Campos 
Ver.JJ~iro. »--Po1 approvado. 

Declarou-se portanto que a assembléa ficava em 
sessão permanente, sendo incumbido o Sr. secre
tario de expedír o ofilcio ao governo na fórma do 
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parecer ; o que assim se praticou nos termos se
guintes: 

« lllm. e Exm. Sr.-Foi presente áassembléageral 
constituinte e legislativa deste imperio o officio de 
V. Ex., datado de hoje, em que de ordem de Sua 
Magestade o Imperador participa á mesma assem
bléa que dirigindo-se hontem os officiaes da guar
nição desta côrle á augusta presença do mesmo 
senhor, afim de representarem os insult<Js que têm 
solTrido no que diz respeito á sua honra em particular 
e mórmente sobre a falta do allo decoro devido á 
sa~rada pessoa de Sua Magestade Imperial, sendo 
ongem de tudo certos redactores de periodicos e 
seu incendiaria partido, resolveu Sua Magestade 
depois de admoestar aos preditos officiaes, lembran~ 
do-lhes ci.ue a t~o.pa deve .ser inteiramente passiva 
em negoetos poht1cos, de ttral-a para fóra da cidade, 
e aquartelai-a no campo de São Christovão, para evi
tar assim qualquer desordem, que podesse acontecer: 
c~rtificando ao mesmo tempo a assembléa da subor
dmação da f!le~ma tropa, do seu respeito ás auto
ndades constitu1das, e da sua firme adhesão ao sys
lema constitucional; e finalmente esperando que a 
assembléa haja de tomar em consideracão este ob
jecto, e dar as providencias que tanto importão 
á tranquillidade publica. 

«Com quanto seja doloroso á assembléa o acon to
cirn .. enlo que deu luru.irJUnquietacão sentida pelo 
povo desta capital, ella todavia nâo póde~dêixar de 
louvar o acerto das medidas momentaneas tomadas 
pãlõ governo de-Sua Mageslade, fazendo sahir para 
fóra da cidade a tropa, cujos movimentos produ
zirão aquella inquietação. E não podendo a assem
bléa tomar em sua consideração este negocio, por 
lhe não ser possivel conceituar cabalmente os moti
vos verdadeiros e especiaes que occasionarão aquelle 
extraordinario acontecimento, pela generalidade 
c_~m que vêm enunciados, ignorando-se quantos 
farão os r~resentanles, se todos os officiaes, ou 
parte Q_elíes~; quaes os insultos e sua natüreía; quais 
os re aclares dos .. periodir.os, e folhãs ém que se 
ac11ão os mesmos insultos ; qual por fim o p:utido 
incendiaria, e sua força e obieclo: Tem ã mesma 
assem léà resolvido que ao governo de Sua Mages
tade compete empregar na crise aclual todos os 
meios que cabem em suas allribuições; e propôr 
á assembléa as medidas legislativas e extraordina
rias que julgar necessarias, certo de que encon
trará na representação nacional a mais franca e ef
ficaz cooperação : decla rando sessão permanente até 
que o governo de Sua Magestade lhe transm1 ta as 
informações especiaes acima indicadas, e as propo
sições que houver de fazer-lhe. O que V. Ex. levará 
ao conhecimento de S. M. Imperial. Deus guarde a 
V. Ex. Paço da assembléa, em 11 de Novembro de 
1823.-.Migue! Calmondu PineAlmeida.-Sr. Fran
cisco Villela Barboza. » 

acontecimento que deu lugar á inquietacão sentida 
pelo.povo desta capital, em que louva a·s acertadas 
n:ed1das do mesmo gove~no, e em que mostra que. 
n~o póde tomar .em consideração este negocio, por 
n.ao lhe ser po~s1ve.l conceituar cabalmente os mo
tivos verdadeiros e. especiaes que occasionárão 
11:quelle extraord1.nar10 acontecimento pela genera
!tdade em que ião enunciados, e em razão de 
ignorar. quantos forão os representantes, se todos 
os offic1aes, ou parte delles, quaes os insultos e 
sua natureza, quaes os redactores dos periodicos e 
folhas .em .que s~ 8:chão os mesmos insultos, qual 
o partido mcend1ar10 sua força e objecto; e final
mente que a mesma assembléa tem resolvido que ao 
go_verno de S. M. Imperial compete empregar na 
cns.e 8:C~ual todos os meios que cabem em suas 
att~1bmçoes, e pro.pôr ~ assembl~a as medidas legis
lativas e extraordmanas que Julgar .necessarias 
certo .de que encontrará na representação nacional 
a m_rus franca e effica~ cooperação ; e declarando 
sessao. permanente ate que o governo de S. M. 
!~penal lhe transmitta as informações especiaes 
acuna md1cadas e as proposições que houver de 
fazer. 
. « S. l\L o Imperador manda responder que sente 
1!!fim o que a assembléa geral constituinte eie
g1s a 1va desconheça. a pr~~ crise, em que se 
acha esta C8:p1tal, cr~que até se manifestou nesse 
augusto recmto a ponto de sus en er on em a 
mesm~ ass~m_:El~a .os se~_!@>_a1bos _ exTe?!:P2rãnea
menJe, o que JUntõ a representaçao dos officiaes 
e .todos os cor os d _ uarnic!~ desta cô :·te, J:>Or 
~10 e ~ma deputaçao que veio á ãugústa pre
senç~ ão m,esmo senhor, deu motivo á prudente 
medida qu~ .S. M. Imperialtomou de fazer marchar 
as tropas para o campo de São Christrvão onde 
se conserva em toda a paz. 

Desejan~o .porém o ~~smo senhor -satisfazer 
em_ tudo_ a httera~ requ1S1ção da mesma assãiii.
~a: manda declarar_ que os. riod!~os , a que 
se. refere a representaçao. menc10nada, são os deno
mrn.ad~s Sentinella_<Jg, Prq__i.f!,_Grande, e o Tamoio, 
altnbumdo-se na mesma representasão aos Exnis. de
putados_ 4-_n~r.ada ~acbado1 Ribeiro d' Andradã , e 
~ ra a e_ .Silva a m.fluen_c1.a naque1l~ ~e a redac-
ao .neste; o_sue mm to ~ust_a_ a_crer a. S. l\'I. Impe

r1a .• send~ a c~nsequencia de suas doutrinas pro
uz1r partidos mcen_diarios, de que o governo não 

póde ca cular a f~rça que tem, e poderáõ adquirir. \ 
Q11ant.o ás medidas legi~l~tivas, cuja proposicão a 

assem~lea C?mmette. ao JU1zo do governo, s. M. 
Imi:ienal as Julga mais acertadas provindo da sabe- 1 
dona e luzes do corpo legislativo. Paço 11 de No
vembro de 1823.--:-- Francisco Villela Barboza.
lllm. e Exm. Sr. Miguel Calmou du Pin e Almeida.» 

O. SR. l\foN~ES!mA :-~equeiro que se remetta á 
mesma comm1ssao especial. 

· A's 6 horas da tarde pedio licença o Sr. Barão de 
Santo Amaro para se retirar por incommodado. 

A' uma hora da noite chegou a resposta de Sua Ma
gestaae do~ seguinte theor, - a quaf foi lida pelo 
Sr. secretario Calmon: 

O SR. AN?RADA _MACHADO :-Devemos qpntinuar 
as nossas .dehberaçoes, segundo requer a natureza 
d_o seu obiecto; mas !luanto a ir o officio á commis
sao ach.o desnecessano, porque não sei o que ella 
ha de dizer sobre uma semelhante resposta. 

"lllm. e Exm. Sr.-De ordem de S. M. o Impe
rador participo a V. Ex. que foi presente ao mesmo 
senhor o officio, que V. Ex. me dirigio em nomo da 
assembléa geral constituinte e legislativa do Im
perio do Brazil, datado de hoje, em resposta a outro 
meu da mesma data, participando-me que a assem
bléa faz sciente ao governo quanto lhe é doloroso o 

. O SR. MoNTESUMA :-Continuemos como princi
P.1ámos, para marcarmos com o cunho da maior 
c1rcums.pe~ção este negocio ; e portanto voto que vá 
á comm1ssao. 
. O SR. CARNEIRO DA CUNHA: - Muito doloroso me 
e que o governo de Sua Magestade respondesse de 
semelhante fórma, tomando por pretexto dos movi~ 
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mentos das tropas as publicações de dous periodi- O Sn. ALENCAR :-Sr. presidente: eu torno are
cas l Como é possivel que esta seja a causa de se presentar que a demora da commissão ha de ser 
achar acampada a tropa <? PQLYel_!tura não tem ha- grande, e que a discussão do parecer lambem ha de 
vido em todos os tempos periodicõS incendiarios? ser \arga; em tal caso eu pergunto se devemos aqui 
Não setem lido no Diario do Governo tantas dou- estar todo esse tempo ; ou antes se isso não é in
trinas perturbadoras? E o governo pedio então. al- compatível com as forças humanas. Parece-me que 
gumas providencias? Não atacavão essas doutrmas póde dar-se sessão permanente, sem estarmos aqui 
a todo 0 momento o corpo legislativo? . Não appa- pregados até que se termine um negocio tão com
receu até uma carta totalmente subversiva do sys- plicado .. Nós necessari~mente havemos dormit'.; 1 
tema que a nação jurou, e cujos. princípios se e_!}- fique pois embora a sessao permanente, mas reti
caminhavão a produzir a anarchia? E P.orque nao remo-nos, porque o exige a natureza, e voltemos a 
tomou então o governo a mesma energia que ora terminar o negocio. 
toma? Ah l Sr. presidente l As doutri~ias ~rão in- O SR. l\loNTE,'IUMA :- Eu cuido que a resolução da 
cendiarias, menoscabavão o corpo leg1slat1vo e a assembléa para a s,flssão permanente se entende até 
dignidade destaassembléa; mas o governo n~o s~ en;i- q~ a capital se socegue, e ella não está tranquilla. 
baracou com isso; e fal\ando-se aqm de tao mdi- Álem isto em c6se tal c~mpre mostrar ao povo 
g-nos' escriptos, respondeu-se que como havia liber- u nós o acompanhamos. Sim, Sr. presidente, a 
dade de imprensa era füre a cada um expôr a sua assembléa ha- de conservar-se em sessão; não demos 
o inião, e eStase.f contrasiada pelos que a não se - um exemplo tão pouco digno dos representantes da 
fLWSsem. nação. Continuemos em sessão; se morrermos, aca-

r. presidente: Fallemos por uma vez claro; este bamos esempenhando os uossos deveres. 
não é o motivo dos acontecimenJ,Qs de que somos - o Sn. A,N!!_RADA E SILVA :-Eu não sei o que pos.a 
testemu as; ot~xis e e UJ.a!l}~nLe, ~ elles dizer ãêõmmissão a este 2° officio, que é o mesmo 
~&~ráõ. que o 1°. E'§!-'ª notar g:ne quando se trata de par- ) 

O que é de todos sabido é que temos conser- tidos incenaiarios, se faTie sómente do Tamoio e 
vªdo. com o poder executivo toda ª prudencia Sentinella da Praia Grande, e que nada se diga do 
necessaria, dado exel!!JllO§ !le modMação que ta1vez Correio , nem do Diario do Governo. A~so poderá 
se naõencontrem em outras assem biéas, e mos- 0 Correio incendiar, e atacar como quizer? Qualquer 
trado por sobejas provas a n SSll_ adhe§_ãQ_á Jl~Ssoa de nos vê que se falla só n'aquelles Mrque atacá
do im erante . Portanto torno a dizer que não era rão o ministerio, e que é por isto que são incendia
de esperar que do sabio governo de Sua Magestad~ fios; o quei1ão succedà a respeito dos outros. Mas 
sahisse uma tal rlls_posta, que deve ser a todos mm á · t · d' b' fi Ih h 
dolornsa ,· e áesáe J.á declaro que se_não_!louve_rem ser is 0 propno nm governo sa io, e car- e- a 

. bem dar uma res o ta como esta, em que até se 
d'aqui em diante outras medidas pecQ a mmha de- falta á civilidade? 
missão ... (N§!l.póde, drsse- o Sr. An_drada Maclíado.) Diz 0 governo que os officiaes da guarnição pe
e direi aos meus constlfuintes que não posso ad- dem satisfação dos insultos que se lhes tem feito ; 
vogar a sua causa . mas como é que se falta em geral d'officiaes da 

O Sa. ~loNTESUMA :-Eu peço que se proponha se guarnição, quando se sabe que 1!.Qenas chegarião a 
deve ir á mesma commissão para não gastarmos 60 homens os que forão? Acaso a officialidade dos 
inutilmente o tempo. corpos desta cidade compoem-se de 60 homens? 

OS ANDRADA B SILVA :.-No caso qne se decida Deixemos porém isto, e passemos adiante. 
que vá á comilissao, desde já requeiro que se no- ~ Diz mais que !!,h1JJl1W é redigido por tres depu
meie outro membro para ella, visto que e.u sou de- tados, entre os quaes eu tenho a honra de ser no
sigpado como_ p_etlencente ao partido incendiario. meãdo, e portanto E_eputado incendiario ; mas de-

( O SR. ALENCAR :-Eu acho que uma vez que vá clarando eu, em .1 º lugar, que n~ pequena part~ que 
á commissão deve suspender-se a sessão; porque ~e coube, só disse. o que a mrnha consc1enc1a 1!1e 

1 

a commissão necessariamente leva muito tempo d1ctou, pergunto C?mO é que se faz uma accu aça? 
para dar 0 seu parecer e em tal caso melhor é destas sem conhecimento de causa? a verdad~ e 

'- voltarmos amanhã, para acabarmos com isto. este _um caso qu~ nenhu~ representante da ~açao, 

O S R e 
0

. 0 negoc· 
0 

é e ate nenhum simples c1dadao, poderá considerar 
. n., OD~IGUES DE ARVALH :- l - com indifl'erença ..... . 

J?Ul se~10; e J~ que es~amos aqm desde manha, Emfim o governo a nada respondeu do que se lhe 
e preciso ~rlll~armos .1sto em que nos achamo~ perguntou, e por isso não sei o que a commissão ha 
comprome~hdos • e por isso voto que fiquemos ate de dizer; mas vá, comtanto que eu não vote, apezar 
que se decida. de ser um dos membros della, como já requeri, visto 

O SJ . R!_~EIRO ,d' AND~ADA :-Eu .vo_to por ambas que sou ar uido, bem que falsamente; e veremos 
as cousas; que v~ o offic10 á .co~m1ssao, e que n~s como encara este objecto, pois o que eu vejo é a 
conservemos aqu~ até .se restituir o socego a capi- çapital em desordem, as~ustadê- a assembléa, e pro
tal, dadas.a.sproV1denc1as adequadas. Emquanto ao scripta a honra dos seus membros : não sei mais 
modo porque respondeu o gover?-º• guardo-me para nada. 
occasião oppor~una e e~lão farei as obser~ações que Q'uizera comtudo que o ministerio de Sua l\lages
me P.ar~cerem Justas, Visto que ,:?U argmdo de m- tade me desse a r_2!âo.J!.e ter feito es te grande espa
cendiano. lhafato, que não vejo preciso para cousa alguma · 

O Sa. ANDRADA MACHADO :-Se a assembléa quer eoom será que se reconheça aqui por verdade que ~ 
que o officio vá á commissão, vá ; isso é para mim asserobléa não póde dar providencias, sem que o 
indifferente ; mas cuido que para dar o seu parecer governo respon<fa d'outra fórma, indicando as que 
era mister que o _governo. apontasse as medidas q!:1e se julgã~ pr~is_J1.s, porque é evidente que ella não1 
jll'lgava necessar1as ; ora isso é o que o govemo-nao lia de ass1 nar de cruz. 
Jev apezar de -se lhe pedir; nem eu sei realmente o Eis aqu1oque tenho a dizer sobre o officio; agora 

, que quer dizer semelhante resposta. quanto á permanencia da sessão creio que' não ha 
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que discutir ; devemos estar aqui até que este ne
gocio se termiti"e; ·e acabem as desconfiancas, recu
perãiidoa- capital a suã antiga seguranÇa; se não 
obrarruos assim seremos fracos, incapazes de ser 
d pufodos da generosa nação brazUeir2. 

n .- HENRIQUES DE REz ÉN DE : - o que é a as
sembléa? O que é o Imperador 'l São dous poderes, 
ambos escolhidos pela nação, e ambos encarregados 
da segurança publica, que é o que actualmenle não 
existe. 

O Imperador retira as tropas da capital como 
para acautelar algum perigo; e quando elle assim 
se acautela, e toma medidas, deveráõ os membros 
da assem biéa ir dormir para sua casa? Quando as
sim trabalha o chefe da nacão deve a assembléa es
tar socegada? Creio que não é precisa nenhuma 
outra reflexão para nos conservarmos em sessão 
p~ente. -

O Sn . HRESIDENTE propoz á assembléa: 
1. 0 Se devia ir o ofilcio á commissão.-Venceu-se 

que sim. 
2. 0 Se devia fi car-se em sessão permanente. -

Venceu-se que sim. 
Como era preciso com pletar a commissão, porque 

o Sr. Barão de Santo Amaro tinha sabido, e o Sr. 
Andrada e Silva pediu dispensa por ser um dos 
arguidos, declarou o Sr. pre idente que erão sub
s tituídos pelos immedialos em votos, os Srs. Camara, 
e Carneiro, que tinhão obtido 16 cada um. 

O Sn . , ILVA_L_ISBOA retirou-se por incommodado, 
depois da uma hora. 

O §!l·-YtmGUE IRO, ás tres horas e tres quartos, 
voltou á sala-êom os mais membros da com missão 
especial, e c~lator leu o seguinte 

« PARECER 
" A commissão especial viu o officio do ministro 

dos negocios do lmperio, datado de hontem, e rece
bido hoje pela uma hora da manhã, em resposta ao 
que foi dirif?ido ao mesmo ministro pelo secretario 
da assemblea. Principia o ministro dizendo que o 
governo sen te infinito que a assembléa geral con
stituinte e legislalivadesconheça a presente crise em 
que se achõ. a capital, crise que até se manifestou 
neste augusto recinto a ponto de suspender-se ante
hontem a sessão, o que junto á representação dos 
ofllciaes de todos os corpos desta côrte, por meio 
de uma deputação a Sua Magestade Imperial, deu 
motivo á prudente medida de se fazer marchar a 
tr o-pa para o campo de S. Christovão, onde se con
serva em toda a paz. 

«Depois disto declara o ministro que os periodicos 
a que se refere a representação são a Sentinella e o 
Tamoio al.tribuindo a iníl11encia em um, e a redac
ção de ~'-\l.ro aos Srs. Andrada Machado, Ribeiro 
d' Andrada, e Andrada e Silva, o que confessa o go
verno que muito lhe custa. a crer ; sen~o a CO?se
quencia das suas d_oulrmas produzir partidos 
incendiarios, de que nao póde calcular a força que 
tem, e poderáõ adqui~i r. E conclue qu.e as medidas 
legislativas serão .ma1~ acerLadas provmdo da sabe
doria do corpo leg1slat1vo. 

" A commissão não póde comprehender como o 
'Overno' se persuadisse que a assembléa .desconhece 
a ac ual crise, quando esta em ~eu offic10, em res
pos a ao o governo, fez sentir quanto. lhe. era 
doloroso o acontecimento que deu lugar á rnqmela
ção do povo desta cidade, passan~o a decl~1·ar- se 
ern sessão permanente, amda que nao desse impor-

tancia á commQÇ_ão das galerias, que consistio-
aponas e_m_n[eêos apoiados. - ·- . 

« Qüanto á representacão em que ora se sabe 
tiverão parte os officiaes ·de Lodos os corpos yor 
m~io d'u.!l!a depütação, como o governo assegura 
ter sido feita com submissão, e não con'sta que ex
cedesse os limites de petição, nada tem a commissão 
que propor. . 

« Quanto ao abuso da liberdade da imprensa 
reconhl:'ce a -commis_~ão ter havido excesso nos pe
r iodícos apo-nlados pelo mínistro, e -em alguns ou
tfos' j o que âé êertó tem provindo de _litlla · de 
l egislaçã~ propria_ q~s_ cony~.nha, o . que a âs
sémbléa Já reconneceu prefermdo a discussão da 
leJ. sobreJaiLs_ab_~os a g_u!_ras _materias; e a com
missão é de parecer que se suspenda_ a discussão 
do roj~~ de êonstituição até se concluff ãreféridac 
lei; o que parece será sufficienle para restabelecer 
õsoc~o, em vista a certezaa ffirmaâa pelo minis
tro, a subordinação da tropa, do respeito da mesma 
s autoridades consti tuidas, e firme adhesão ao sys

tema constitucional. 
« Entretanto se o governo julga que a presente \ 

crise é de tal magnitude que possa ainda perigar a ) 
segurança publica com a demora que é indispensavel 
na discussão da lei, declarando-o assim, parece á 
commissão que se fação algumas restriccões na li
berdade da imprensa, até que se ponha erri execucão 
a lei que deve regular. • 

« Finalmente á vista da subordinação da tropa, 
affirmada pelo ministro, e da quietação do povo, 
no. qual só se observão sustos e constel'nação, pela 
atlilude em que se acha a tropa, nenhuma outra 
medida legislativa occorre á commissão para propor 
á consideração da assembléa. Paço da assembléa, 
12 de Novembro de 1823. - Nicolá.o Pereira de 
Cannpos Vergueiro .-Pedro d'Araiijo Lima. - Fe
lisberto Caldeira Brant. -lJf anoel Ferreira da Ga
mara. - Francisco Carneiro de Campos .» 

O SR.~RADA fllAcHADO: - Sr. presidente ~ 
em verdad~ não coril~te a_ a~se~1bléa «onhe~er se
hofil'e ou n<!_o @uzo nesses penod1c_o§ que se a po·n
_fã2 ; é ~~cio inteiramente do _poder fudiciarib, a 
quem loca aec arar se seus autores sao ou ao-eul-
pados. · 

O que é na verdade celebre é que o governo ac
cuse só aquelles dous periodicos, quando ha outros 
a_inaa peio res ; mas como nelles se fallavã do mi
nisterio, desagradárão; eu não posso descobrir outro 
motivo . A. coi_nn~issão _teve a delicadeza de desprezar 
como devia , msmuaçoes escandalosas, e odiosas, e 
sem fundamento algum; porém é do meu dever 
declarar que o minislerio avancou uma falsidade a 
mais vergonhÕS'ãjiossi Vl'I. ·-

Eu nunca tive influencia em semelhantes papeis, 
referidos no officio do ministro ; por consequencia o
ministerio menüo, quando tomou semelhante pre - ~ 
texto para fazer accusaçiio tão falsa e tãá> indigna. 
Se acaso ha abuso e 1 tlade e ffi:Jprensa nesses 
pápels, faça o governo a sua obrigação _chame a ju- j 
rados os autores delles. 

'fodavia sempre agradeço .ao governo o escolher
me para alvo de seus tiros (honra que eu não espe
rava) como fez a outros meus collegas, igtiaes a 
mim em sentimentos de liberdade, pois em todos • 
considero a aversão devida á escravidão. 

Sei que posso desagradar,que mecomprometto, que
não tenho segurança apezar do titulo de deputado, 
mas em minha consciencia devo foliar com impar
cialidade ; e então digo : Que liberdade temos nós t 

- 60 . 



Que somos nós aqui? Quanto ao caracter de depu-

\ 
fado diz-se que_souj) e-rturba~or, ap ntão-me C?mo 
assassino, e autor deEernardas, pede-se a mmha 
cãbeça, e a de outros deputados ! - . , 

E porque serão os nossos nomes escolhidos? E 
porque se deseja que não tenhamos assento aqui, 

/ porque somos contra abusos, e contra a escravidão . 

. . j ~ig~ . p~;;: s~: p~~~ici~1;t~; ·~ . p~ ;~c·e~· ~~~~~ .;. ~ 
como deputado desta assembléa digo fran camente 
que não temos segL1rança , qu_e ~ ~e1~léa .!:_ Lá 
coacta, e que nãõ podemos dellberar assim, porque 
·nunca se delibera· debaixo de pu.nhaes de assa ·sinos; 
por consequencia quero que se accrescente e se diga 
ao <>o verno ue não havendo motivo que justillque 
o ~ovim eiitos dã ti:opã;-êxponha o fim verdadeiro 
deITeS,- e que proponha q na~s são as medidas que 
quer postas em pratica; e que diga a razão porque 
apontou que se desejava que a assembl~a expulsas e 
do seu seio os ditos deputados; e o motivo porque os 
designou. 

~J ostre-se-lhe que ainda que somos obrigados a 
morrer _pelo povo brazileiro, isto se entende quando 
.essa morte fôr util, quando servir para aniquilar a 
escravidão ; e que estando a assembléa nesta corte 
i·odeada da forca armada está coaêia, e não põde 
contíõuar a deliberar . - - - -

-aca-se emfim saber ao governo que não ha senão 
, as, bayonetas que perturbem o socego p_ubliCõ ; que 
. apoiados.. de povo nunca se podem co~s1derar como 
provas à e rnquietações ; e que até é nd1cul o, e rnduz 
a crer que o governo _não. tem_ a que se apega~· , o 
querer persuadir que a mqu1etaçao de toda a capital 
procede de apoiados das galerias, e que este desas-
socego exi~e medidas extraordinar_ias: . 

A comrrussã.o lembra-se de restncçoes á lrberdade 
de il~rensa ; mas -é n-ecessario não esquecer que 
.uma ei sobre este objecto ha de fazer-se como ou
tra qualquer; nem as que ha são mancas a respeito 
de escriptos incendiarios . 

Em uma palavra se ha abuso, ao governo pertence 
to mar medidas contra elle, fazendo chamar a jura
dos os infractores; o governo tem na sua mão tudo 
que é necessario ; não se ·ecisã~ no_y_as restricções, 
e nisso me_Qpppnho mteiramente ao pare_cer acom
:uiissão. O que eu desejava éque ella fallasse com 
mais clareza; que dissesse '-1 ue o que nos faltava na 
·capital era o soccgo, e nada mais. 

E como o haverá vendo-se t,Q.da a tropa reunida 
ao chefe da nação, sem se saber para que fim 1 
-. governo pois é que p6de evitar este desassu
cego ; o remedio está na sua mão; mande para longe 
essa tropa ue coLJ!_ t.fil!!a energia c. a.ma su orai
na a. ao se crimine o po> razilerro pelo que 
aêõiiteceu ante-hontem; alie é muito manso ; nin
g uem executa melhor o evangelho do que elle. 

ão admitto ois restriccões á liberdade d'im-
prensa ; o ~ue quero- é-que ·se diga ao governo que 

- a falta de tranquillidad_!l_IJrOcede da_trop_a e não ~o 
_povo ; -e que a a s-ernlíléa nao se acha em plena li
berdade como é indispensavel para deliberar; o que 
só poderá conseguir-se removendo-se a tropa para 
maior dislancia. Eu mando á mesa uma 

« EMENDA 

« Que se diga ao governo que a assembléa não 
tem conhecimento de inquietação na capital, que 
não seja o susto causado pela reunião repentina de 
tropas: Que os apoiados do povo que derão causa 
a levantar-se a sessão, não podem pela assembléa 

ser considerados como prova de perturbações na 
capital: Que as leis ordinarias são sufficientes 
para reprimir os escriptos chamados incendiarios, e 
que quando haja falhas nas ditas leis, a que se está 
discutindo as supprirá : Que as tropas que se affirma 
serem subordinadas parecem ao contrario sediciosas 
á vista dos seus actos : Que a assembléa, na presença 
de uma força armada, mal reprimida pelo governo, 
e indisposta contra membros seus, se não acha em 
perfeita liberdade para podor deliberar, e espera 
que o governo dê o preci o remedio removendo as 
tro as para maior di stancia. - Andrada AI achado.» 

1 • e 2• parte não se propuscrão por se acharem 
comprehendidas no parecer, no qual se mudou a 
palavra com moção para rumor; a 3•, 4• e 5• fo r ão 
apoiada . . 

(). Sn. VEnGuEmo: - A com missão entend eLi que 
lhe não era incompetente propor a preci ão de res 
tri çõcs J.Í liberdade d'imprensa, olhando o ca o 
politicamente. 
.- Ben1 Sê sabe que os abusos são punidos pelas 

autoriJade encarregadas de o julgar, nem a com
missão quer quo a assembléa se erija em juiz dos 
abusos praticados; mas propõe no caso actual, 
como remedio aos males existentes, algum as novas 
re ncções, porque reconhece a nece~sidadc de res
tringir essa liberdade ; e o mesmo nobre deputado, 
se quizer co nfessar a verdade, ha de convi r que não 
sónõs periodicos apontados pelo gove rno, ma cm 
outros se têm publ icado ar tigos , pri nci palmente de 
correspondencias, extremamente ab usivos, e cujos 
auto res merecem bem ser punidos. 

A commissão la mbem reco nhece que es a classe 
de periodicos corrobora sem duvida os partidos, e 
que isto precisa providencia ; e por isso se persuade 
que não excedeu os seu li mi te apre enta ndo o pa
recer assim concebido; mas como tambem não tem 
a presumpção de se julgar infall ivel, e ama a liber
dade, estimará que o fim se consiga, seja qual fõr o 
meio que se em pregue. 

O mais eguro em emelhante ca o pareceu-lhe 
este, principalmente por dizer o governo que e es 
abusos têm perturbado a tranquillidade da capi tal ; 
e por isso até propoz a suspensão do debates do 
projeclo da constituição até se concluir a lei da li
berdade da imprensa, bem que aquelle projecto seja 
o da mais alta importancia, só para se atalhar o pro
gresso desta crise . 

A' vista pois do que digo parece que a comm1ssao 
não co mmetteu erro em propôr as res tricções, sem 
comtudo designar quaes ellas devão ser ; e jul
gou-as suficientes para restabelecer a tranquilli
dade publica, porque o ministerio afiança a subor
dinação da tropa, e pede providencias contra os 
excessos daquella liberdade, a que at tr ihue o desas
socego ; nem sei como o nobre preopinante indica 
por nova na sna emenda (que antes e uma indica
ção) a declaração de não ser o povo, mas a tropa, 
quem tem desassocegado a capital, salvo se não 
atlendeu para o final do parecer, onde isso expressa
mente se menciona. 

Quanto á medida da remoção das tropas, que pro
põe o nobre dep utado, e u estou tão longe de a con
siderar util, que antes a encaro como um novo mal 
e talvez de consequencias bem fun estas ; por u~ 
removii!a ~tropa, facilitava-se a influencia dos par-
J íãos, e os resultados serião mui tristes. 1 

L tr.opa sustenta o vigor do governo e a segnran- , 
ça publica, uma vez que ella se acha, como affirma r 
Sua Magestade, na maior subordinação ; e a -s ua au-
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saneia poderia causar males extraordinarios, por se proponha ao governo, como faço vêr na seguinte 
facilitarem aos partidos os meios de se desenvol- emenda que mando á mesa.; 
verem. 

Voto portanto contra a indicação como inadmissí
vel no presente caso. 

O Sn. CAnNEIRO DA CuNHA :-Fallarei só sobre o 
que é relativo á parte da resposta do ministerio em 
que aponta Q. levantamento da sessão como um dos 
elreitos da crise actual, em ue o povõSêilclip. des
assocegado; e observarei que então não havia in-

uietaçào alguma no Eovo, poiS os a oiados, - que 
deu não forão mais que · filhos do ' entfius1asmo e 
insufficientes até para se levantar a sessão. ' 

Os motivos de seu desassocego são outros, e são 
os que impossibilitão a assembléa de deliberar, e é 
com magoa que eu vejo atacar o governo com falsos 
pretextos á assembléa nas pessoas de alguns dos 
seus deputados. -

Se ~ropa_ es~á subor<!!nada, por3ue não resla
belec.e o_govemo .Q_socego publico? Aflancar a su
nordinação da tropa e nã~ resCã_!3elecer a tranquilli
dade, vale o mesmo que dizer, nao o faço porque não 
quero, pois é indubitavel que o movimento da tro a 
é ue!_em causado o desassoce@_da ca itar.--
( que eu vejo nisto -é o gôVerno a _9Eerer dar-nos 

lei; e então valeJI1ais largarmos a nossa tare fa, 
uma vez que se J>r_etende abater a dig!!.ida,_de_da. as
s~l~a, e a de um ovo generoso que tantos sacri
ficios tem feito para proc1amar a suãindependencia. 
E de que servi_tá çgntjnuªr ? -

Uân1o a mim ve· o-me co~9, ne.m já posso fali ar 
cQ_m_Q, devo , e como tenho sempre fallado a bem e 
meus consti um es. ei bem quesejaoque fôr,oBra
zi l"é muito vasto, e que não ha de solrrer outra vez o 
jugo _<!_a escravidão; não, não soffrerá jámais-esse 
jugo vergonhoso; porém não é menos certo que não 
somos respeitados, e que sem liberdade não po e-
mos deliberar. - ---
~Portanto, "Sr. presidente, não desmintamos a con
fiança que em nós pôz a nação inteira; abusos sem
pro houverão até nos paizei: classicos da li herdade, 
e a lei os castiga ; e se nós vamos com restriccões 
n ovas algemar aqueltaliberdade,não poderemos' sa
ner a Õpimao publica para nos regularmos sobre o 
tí'aba\ho da constituição, que queremos ordenar 
sabia, moderada, e analoga ás nossas circumstan
cias. 

Nós já estamos tratando do projecto de lei da ti
l herdade de imprensa, apezar de se discutir o da 
constituicão ; que quer pois o governo que tacamos? 
E quem Ó autorisa para nos dar leis? • 

Que quer dizer chamarem-se a um lugar todas as 
tropas até as mílicias,e serem chamadas por aquelle 
qüe mereceu o voto unanime da nação para seu 
chefe? 

Isto indica alguma pretencão, e põe em descon-
flaiíça os cidadãos pacíficos. • - -

Sendo estas as circumstancias vê- se claramente 
que a resposta do ministerio não é sincera; e por
tanto diga-se-lhe que, se quer que continuemos as 

ossas sessões, tranquillise_a capital, e que é falta de 
pru encia atacar assim a assembléa nas pessoas de 

( 
seus deputa os, quando ella tem sempre marcado as 
suas deliberações com o cunho da moderacão .. . 
(0 orador continuou, mas o tachigrapho dec1arôu que 
do resto do discurso só escrevera as seguintes ulti-
mas palavras . ) 

Portanto para salvação do estado é necessario que 
se removai.. não a tropa, mas a assembléa para fóra 
dÕRio de Janeiro; e por isso voto que assim se 

cc E!lENDA 

cc Como additamento ao parecer da commissão : 
Que se~do sem . f~ndamento os mo ti vos apontados 
no offic10. do mm1s~ro ~e esta~o, e estando a tropa 
em perfeita subordinaçao, esta em suas mãos esta
belecer o soc~go , sem o que a assembléa se julga in
cap.az de deltberar: e que para a salvação do esta- ' 
do.Julga de absoluta necessidade remo.ver a assem
blea para outro pon.to .d~ Imperio, promettendo s6 
occupar-se da constitmçao, e das leis regulamenta
res que forem necessarias . (Salva a melhor re
dacção.) 

cc P~ço da assembléa, 12 de Novembro de 1823. 
Carneiro da Cwnha .. »-Foi apoiada. 

O S11:. RIBEIRO DE ANDRADA :.- (Não escreverão 
os tach1graphos o seu discurso.) Mandou á mesa 
11ma emenda nos seguintes termos : 

cc EMENDA 

cc Como additamento ao parecer da commissão 
qu~ro qu~ se accrescente : Que Sua Magestade faca 
1!tu~ar seis le ~~par! fó~a o corpos que prinêi
piara<Ja< sordem, ao so para obter a tranquilli
da e ~a côrle, ·se não~ara obviar peiores males de 1 

reacçao nas provmc1as; e que emquanto se não 
olitem este- socego a assemhléa suspende as suas 
s ssões, e até se removerá para outra rovincia no 
caso de se não conseguir este bem. = Ribeirv de An
drada. »-Foi ap01ada. 

O SR. MoNTESllMA :- ( ão escreverão os tachi
graphos o seu discurso.) Mandou tambem outra 
emenda do theor seguinte : 

« EMENDA 

« l:º Requeiro que, ~ emenda do Sr. Martim l 
Franc1~co so~re_ a remoçao dos corpos que principal
mente mtervierao no presente acontecimento se 
accresce.nte que esses ce>rpos voltaráõ quando tive-
rem obtido a confiança publica. -

cc 2.0 Proponho que se retirem para mais de 10 
legoas longe da capital. --- -- -

cc 3. º ~roponho que ~o tomar-se a deliberacão da , 
trasladaçao da as~emblea para outro ponto do 'impe
r10, sendo cond1c10nal, ~e marque o termo em que 
devem entender-se termrnadas as sessões aqui para 
que fiquem obrigados os Srs. deputados á ;euni
rem-~e no ~onto mar?ado pela lei, porque de outra 
maneHa sena illttsona a praticabilidade.-0 depu
do, Monleswma. »-Foi apoiada em todas as tres 
partes . 

O. SR. HENRIQUES ~E ~EZENDE :--:- A m1tteria, Sr. 
pre~1dente, é da mruor importancia, e por isso re
queiro que se cham~m !odos os Srs. deputados com 
que s~ começou a sessao, para se votar sobre este 
negoc10 que merece toda a nossa consideração.-

9 SR. PRESIDENTE propoz o requerido -Foi re
geitado. 

O SR. VE.RGUEIRO p~dio a palavra, e mandou á 
mesa o segumte requerimento: 

cc. Requei.ro que ~j~ chamado o ministro do im
pe~10 para mformar ?Jrcumstanciadamente sobre 0 
obJec.to do.s seus offic.10s de hontem.-Vergueiro . » 
-Foi apoiado. · 
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O SR. PRESIDENTE, por não have~ quem_ comba~ 
tesse o requerimento, o pt·opoz a votaçao.-Fo1 
unanimemente approvado. 

Ordenou-se portanto a expedição do respectivo 
officio e que nelle se declarasse que a_@sembléa 
fic~.!P sess_ão permanente ã sua esp~ra. 
- Expedio-se o officio nos termos seguintes : 

<< lllm. e Exm. Sr.-A assembléa gêral consti
tuinte e leaislativa do imperio do Brazil, tendo de 
deliberar so"bre o officio de V. F.x. datado de hontem, 
e carecendo para isso de informações circumstancia
d.fill , que, para evitar as d~!ongas da corresponden
cia official, cumpre que se1ao dadas por V. Ex. den
tro do recinto da mesma assembléa : acaba c!!~
sol.ver que V. Ex se ap!_esente Jãs 10 hora_s da ~~
Jihã do dia de hoje no açlí ~as suas scssoes, cuia 
pêfrrfãriãncia continúa. O que -y. EX;. Ievarã ao co
nhecimenfo de Sua !Vlagestade imperial. 

cc Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa, 
em 12 de Novembro de 1823.-Afiguel Calmon du 
Pin e Almeida.-Sr. Francisco Villela Barboza. » 

A's 11 horas da manhã annunciou-se que era 
cheaado o ministro de estado dos negocios do im
perfo, e sahirão a re~ebe~-o os ~rs. secretarios sup
Rlentes Fernandes Pmheiro, e Costa Carvalho, po~se 
não acharem na sala os Srs. Lopes Gama, e Galvao. 

Ao entrar o dito ministro observou-se que deveria 
deixar fora a sua espaaa. 

R. INIBrnO DO IMPERIO :-Esta espada é para 
defender a minha atria, e não para offenderos 
membros destaa ug_us (L_ass-em lTéa ; põrtan o posso 
efi ttãYéÕm ella-. -- ,- ---

'Entrou ent.ao na sala Q ministro de estado, e to
mou o seu assento, na conformidade do regimento, 
á esquerda do ultimo secretario. 

O SR. PRESIDENTE :-Creio que V. Ex. sabe a que 
é chamado. A assembléa tendo de deliberar sobre o 
estado em que nos achamos e esta capital, quer de 
V. Ex . esclarecimentos sobre os quesitos que me 
ordena proponha a V. Ex. 

O SR. MINISTRO DO IMPERIO principiou a fallar 
assentado, mas lembrando-lhe o ·sr.presidente que 

a fallar e pe, ergueti=se. 
- O"Si. MÍt-;:IsTRÓ DO ÍMPERlO : - Permitta-se-me 
que eu chame a atte!lção da assem?Iéa pa~a algumas 
circumstancias que iulgo necessano referir antes de 
Tesponder ao que me fôr perguntado. 

Nomeado ante-hontem para ministro e secretario 
de estado dos negocios do imperio, é evidente que 
em ,tão curto espaço de tempo não me seria P?Ssivel 
:p.revenir acontecimentos que causas anteriores e 
de mais tempo havião preparado, porque elles não 
são eventuaes ... . .. (Alguns Srs. deputados pedi-
rão que fallasse mais alto.) 

Resolvi-'fue pois a ir pedir a Sua l\fagestade a mi
nha demissão ; e com effeito fui logo. 

, Eu · ha observado a marcha dovwgocios depois 
que c&e_guei de Portug , e havia achado bastante 
seme ança nelles çom os que produzirao os uHi
.níosacontecimétítos daquelle reíno, para hem pre
ver lõgo o estado de desordem a que as cousas che
garião, e conhecer q~e s~inuteis em tal occa
sião l_qdos os meus esforços. 

AntéSãéc hegar a S. Christovão encontrei a Sua 

1
, Magestade no caminho , apeei-me, e expuz as mi

nhas razões para não poder encarregar-me de tão 
1 difficuHosa tarefa. 

Sua l\fagestade instou que aceitasse a pasta, lem
brando-me que na crise actual os meus serviços erão 
necessarios á minha patria: (alguns Srs. deputados 
que aqui se achão sabem bem quanto ella póde em 
meu coração .) 

Aceitei; e disse-mo então Sua Magestade que os l 
officiaes da tropa tinhão ido aõ~se'.1, Paço fazer-lhe 
uma representação, o que e!Je ia Ja mandar reu
ni}a no campo de S. Christovão para evitar algu- .J 
mas desordens. 

No dia seguinte quando fui a Sua Magestade soub <i 
então o motivo da dila representação. 

Queixa vão-se os olliciaes dos insultos que se lhes 
fazia em alguns periodicos, atacando-os na sua hon
ra e probidade; e muito particularmente das injurias 
dirigidas contra Sua Magestade, e da falta de de
coro e respeito para com sua augusta pessoa, sendo 
até ameaçada sua exislencia:pl'iys1ea e política no 
peri dico inti u a o.-0 Tamiofo. 

Algumas medidas se exigião, que não se declará
rào no 1° officio que tive a honra de remetter a esta 
augusta assembléa (mas que relatarei se a isso fór 
obrigado} porque se julgou sufficiente, e mesmo 
preciso só indicai-as, não podendo a perspicacia e 
sabedoria da assembléa deixar de penetrar e conhe
cer o negocio em toda sua extensão, para dar as 
providencias de que se necessitava. 

Pedirão-se porém miudas explicações ao governo, 
e este satisfez com o 2° officio, como julgou que 
devia, entendendo não lhe ser decoroso nem preciso 
descer a particularidades para dellas se tirarem me
didas geraes. 

Com effeilo es rava al uma medida concilia- ) 
dora, qual a elo menos uma lei que cohibisse o 
abuso d.Lliberd.!i e a imjlrensa, ri cip_al motivo 
daguella re_eresen tação. 

Mas não succedeu assim ; e fui chamado para 
dar ainda novas explicações sobre os mesmos olli
cios. 

Entretanto o que posso affirmar é que Sua Magesv 
tade não tem cessado de empregar todos os seus 
desvelos, e buscado todos os meios de manter a 
ordem e a harmonia que tanto convém. 

O SR. l\foNTESUMA :-Eu estimaria que V. Ex. 
quizesse relatar essas cousas que se exigião da as
sembléa, o que V. Ex. disse que referiria, se qui
zessem. 

O SR. MINISTno DO lMPEnIO :- Duas cousas se 
exigião: l • qlJ.0-Se-c.ohibjsse immediatam te a li
berdade da im rensa: 2• üã que me obrigão a re-r,d 
ferir nomes de pessoas que aliãs prézo) ~e fossem ,1 

expu!s_os da assembléa os S;·s,Andradas, como re
oaclores o Tamoio e collaboradores da Setítineila. 

s razõesoõgôVerno para não ter declarado isto 
nos officios que dirigio ã assembléa forão: quanto 
ã l a, o evitar que se dissesse que tendo sido fusti
gado pela imprensa o miuisterio passado, procu
rava já o presente pôr-lhe mordaça para não se 
censurarem suas acções: quanto ã 2• o não querer 
merecer a jusla accusação de fraco e de ignorante, 
levando ã presença da assembléa uma pretenção tão 
inconstitucional. 

O SR. ANDRADA MACHADO :-Sr. presidente, de
sejára que V. Ex. convidasse o Exm. ministro a \ 
que nos dissesse, se sabe uaes forão os corpos que 
primeiro pegarão em arma , e quaes os ofilciaes 
qúe fizerão a representação, isto é, se acaso são de { 
todos os corpos, ou só do corpo de artilharia mon
tada e do 1° batalhão de caçadores. 
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O SR. MINISTRO DO hIPERIO :- Eu já disse que nido mais tropas; e que vão indo assim umas atraz 

hontern pela primeira vez estive com Sua Mages- das outras. 
tade na qualidade de ministro de estado; a esse tem- o s 
P.O estava feita a representação, e não sei que offi- R. PRESIDENTE :-Sabe V. Ex. se está reunido 
ciaes ~ fizerão . • A respeito de corpos que primeiro 0. batalhão dos libertos; e se alguns ofilciaes têm 
pegarao em armas, tarnbem nada posso dizer. vmdo'}llrs"c: armamento ao arsenal para levar a 

S. Chnstovao, e com que ordem ? 9 SR. ANDRADA MACHADO :-Eu vejo a assem-
blea um pouco vacilante sobre o partido que deve O SR. MINISTRO DO hlPERIO ;-Não sei . 
tomar para sah:ar-se desta grande tormenta. Julgo O SR. PRESIDENTE : - Que medidas ordinarias 
ser melhor seguir o interrogatorio que está feito so- t~m o governo. tomado para restabelecer a tranquit
bre os pontos que se precisão explicados, e escreve- lidade, e termmar desconfiancas ? 
rem-se as respe_ct1vas respostas, para á vista de O ~R. MINISTRO DO iMPERI~ : - A primeira foi 
tudo poder depois a assembléa deliberar. expedir-se ordem pela reparticão da justica para 

Assentou-se que assim se fizesse . d_evassa e punição dos culpados;° e a segundá a re-
0 SR. PRESIDENTE ·-Queira V Ex dizer se os, tll'lahdadda ~r?Pª·. Es~a porém não se deu por con-

ffi · fi - · . · . · se o o mm1steno· Já estava dada antes delle o c_1aes zerao a representaçao de vIVa voz ou por · ' reu-escnpto? mdo. O que posso a~rmar é qu~ Sua Magestade alli 
S as conserva em perfeita subordmação . 

. O R. MINISTRO DO IMPERIO : - Sua Magestade O SR. PRESIDENTE :-Foi o minister1·0 sabedor· da 
disse-me que fôra de viva voz . reunião d_as. tropas _que marcharão depois que o 

O SR . PRESIDENTE :-Qual foi a materia da re- mesmo m1mster10 foi nomeado ? 
p:esentação? E além da "queixa dos ultrages pe- O SR. MINISTRO DO lmERIO :- Não foi sabedor· 
drn-se o exterminio de al 0auns cidadãos? ' estas m_edida~ ~ão da repartição da guerra, e só o 

O SR. MINISTRO DO IMPERIO :- Segundo ouvi á :especl!vo mm1stro poderá informar sobre este ob
?ua Mages_tade, forão motivos da representação os iecto . 

~n;~~~ºc1a\~t~~teªºJ ~!ci:~;t~s~ ª~~~~osa,p~~~;~~~s~ O SR. PRESIDENTE :-Por que razão estando a ci- • 
a_te a ser amea". ada a sua existencia physica e poli- dade em socego se conserva a tropa municiada de -.. polvora e bala ? 
t1ca no Tamoio : e pedia-se que sendo redactores 
deste os illustres deputados os Srs. Andrada§.,_ÍQs- O SR. MINISTRO DO brPERIO :- Não me consta 
s expulsos da a_§.sembléa; o que Sua Magestade que ~ esteja, á excepção de algumas patrulhas que 
declarou Togo madmissivel. rondao, como é preciso e prudente na crise actual. 
- O SR. PRESIDENTE ;:_Estando Sua Magestade se- O SR._ ANDRADA MACHADO :~Eu desejára que o 
g_uro da subordinação da tropa e da sua firme adhe- Exm. mm1stro declarasse pos1t1vamente, não quan
sao ao systema constitucional, como pôdo ser obri- to ás patrulhas 9ue rondão, mas quanto á tropa que 
gado, para evitar alguma desordem, a retirar-se e~tá em S. Clmstovão, se está municiada como se 
com a mesma tropa para 0 campo de S. Christovão? diz em toda a cidade, e se á artilharia rr{ontada se 

S 
tem dado novo cartuxame. 1 

O R. MINISTRO no IMPERIO :- Sua Magestade, 
sa3endo a ?ausa do ~otim que no dia 10 obrigára O SR. MINISTl~o DO luPERio ; - Nada posso ill'
a assemblca a levantar a sessão extemporanea- fo~·mar; tenl~o visto as tropas acamp,adas, mas não 
~en , retirou a tropa para S. Christoviio para a sei como estao. • 
desviar da occasião d'alguma desordem, e ficar a O SR . Rll}EIRO DE ANDRADA: - Quizera que 
assembléa em lib_erdade... V. Ex. convidasse o Exm . ministro para declarai 

O Sn . PRESIDENTE :- Como se combina 0 que se no caso de o saber, se as patrulhas têm ordem d~ 
diz nos dous offi.cios a respeito da representacão prender os redactores d'alguns periodicos, porque 
referindo-se no primeiro que os officiaes repres.en~ consta que o francez Milliet fôra hontem aaarrado 
tãrão, e no segundo que fôra uma deputac.ão ? por uma patrulha miliciana por se julaar qtfe era o 

redactor do Twmoio . 
0 

O SR. MINISTRO no IMPERIO :- A primeira vez 
que foliei ã Sua Magestade ouvi-lhe dizer em geral . 9 SR. M1NIS!RO Du lMPERIO :-Pela parte da po
que lhe representárão os officiaes, e por isso no licia que re~eb1 nada me consta, nem sei que haja 
primeiro officio me expressei com aquella generali- ordem para isso. 
dade; mas perguntando depois se tinhão ido todos :o. SR .. PR~SIDENTE :.- Porque. não tem pedido o 
representar-lhe, e respondendo-me Sua Magestade m101_ster10 a a~semblea as medidas legislativas, de· 
que a representação lhe fôra dirigida por uma de- que Julga precisar para remediar o mal?,. 
putação, assim o participei no segundo offi.cio. o. SR. MIN1s;rRo Do I~!PERIO :-0 governo julgou 

O SR. PRESIDENTE :-Se a tropa está perfeita- ter mformado a assemblea quanto bastava para esta 
mente subordinada, porque se conserva acampada occ01Ter· com as rovidencias leg\slativas que en
e sem communicação ? tendesse necessarias para · evitar- 0.eSõrdens que 

O SR. 11hNISTRO DO fMPERIO : - Creio que não· talvez já se ~erião mani~estado, s_e Sua Mage~tade, 
póde haver maior prova de subordinação do que o P~ 1'.'.1 p~evemr algu_ma dls_c?rdanc1a entre a tropa, 
facto de achar-se reunida e acampada; e quanto á 11 nao tivesse reumdo debaixo das suas vistas. 
razão de assim alli conservar-se, jã respondi. O SR .. ~AMARA :- Queira V. Ex. perguntar ao 

O SR. PRESIDENTE :-Qual é o motivo de terem Exm . mm1stro, como se concilia a subordinacão em 
sido chamadas, segundo consta, tanto as milicias que disse que as tropas estavão, com essa discor
da côrte como as de fóra ? d~nci~ de que falla agora. Isto precisa alguma ex-

0 Sn . MINISTRO DO IMPE\\IO : - Nada posso in- pl!caçao. 
formar sobre isto; mas consta-me que se tem reu- O Sn. l\11NISTRO DO IMPERIO :- Quando falle i na 
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subordinação da tropa .referi-me á g~n.eralid~de , tal~ez. sejão essencialme?te ~ilfere!1Les, n:ius na ex
della; mas como podia haver alguns ind1v1duos rn- ~enor1dade que apr~sentao sao mu1 parecidos. ~e o 
subordinarias, ou mal aconselhados, foi por certo 111 ustre deputado nao nota o mesmo, de~ende isso 
prudente a medida que Sua Magestade tomou. Não do modo com que cada um encara os obi ectos. 
obstante isto rogo á assembléa queira lambem da O SR. CARNEIRO DA CuNHA :- Eu concordo com 
sua parte corresponder. com providenci.as de mode- o Sr. Antonio Carlos, acho muita disparidade, por-
ração e prudenc1a, po1~e10 que h!IJª o . .!Desmo que em Portugal. . .. . .. . . . 

') .mi ou':!l~o~igal, visto qne_os ~conteqmentos O SR. M1N1srno DO h!PERJO: - Sr. presidente, 
1 act~a_e!L.ê. as causas 1:flle os Jlrepararao se parecem eu peço que chame V. Ex. o illustre deputado á or-

'fümtQ.._Çom O.§. daquelle remo. dem. Eu tenho talvez dito mais do que devêra. 
\.. ~-O SR. MoNTESUMA :- 0 Exm . min!stro disso que Vim aqui para responder unicamenl e sobre os offi

os actuaes acontecimentos se. parec1ão com os ~e cios do governo, e dar as explicações que soubesse 
Portugal; e eu quizera sobre isto algym esclareci- e não para entrar em discussão com os Srs. depu
mento, porque a assembléa deve variar de medidas tados . 
seaundo as circumstancia~; bom será portanto que O SR. CARNEIRO DA CuNHA :-Fallo sómente para 
no~ diga o que suppõe desta situação. esclarecimento da materia . Tenha o Exm . ministro 

O Sn. l\IINISTRO DO hrrmuo :-Eu não sei adivi- mais um bocadinho de paciencia, que eu ni10 me 
nhar futuros . Vejo a assembléa am~t_in ada le1•a ntar demoro. Que se fez em Portu9al? Chamou o in
extemporaneamente a sessão; os m1htares queixa- fante as tropas para depôr as Côrtes; e aqui o chefe 
rum-se á Sua Mageslade; a.s tropas ma!charei:n para da nação as chama para as manter naJJoa ordem, e 
S. Cbristovão, e a assemblea todo o dia e noite em com elfeito estão subordinadas ........ . . 
sessão permanente; ora, cousa_s semelhantes ª eslas O SR. ANDRADA i\lACHADO :-Por bem da ordem, 1 
Ti eu em Portugal; com tudo nao posso affirmar qual isto não tem lugar; um ministro de estado quando 1 
'será o final resultado. vem a uma asesmbléa, é para responder e não para 

o SR. i\IoNTESUMA :- Como se affirma que Sua discutir. 
1 l\fagestade mantém em perfeita subordinarão as O SR. PRESIDE TE :- A assembléa está satisfeita 

tropas e que deseja conservar a representaçao n~- e póde V. Ex. retirar-se. 
cional, não vejo onde está ª semelhanca. Estimana Retirou-se então o ministro com as mesmas for-

· que o Exm. minislro me satisfizesse sobre isto por-
rnalidades com que tinha sido recebido. que o ponto é importante. 

O SR. MINISTRO DO lMPERIO : _ A semelhança O SR . ANDRADA MACHADO :- Como tres Srs. se-
. consiste no que já tenho ponderado, e em outras cretarios escreverão as respostas do ministro, bom 
circumstancias que me não é facil agora referir. será ler os seus apontamentos para se combinarem, 
Elias são bem conhecidas para se preverem as ~o.n - e ficar a assembléa bem inteirada do que se passou. 
sequencias. Todavia nada posso affirmar. O pohtico Fez-se a leitura. 
0 mais que faz é comparar os factos presente~ com O SR. MONTESUMA :- oto só uma inexactidão ; 
os passado~, para ajuizar do futuro com ma10r ou eu disse em uma das occasiõe,s em que fallei, que o 
menor gráo de probabilidade,: n;ias não para dar por ministro poderia, por estar mais ao lado de Sua 
certo o que só é prov.avel. E d1ffic1l exammar be~ l\fagestade, conhecer mellfor o espirilo da tropa, 
toda~ as circumsta nc1as de parte a parte; e uma so, e um dos Srs. secretarios escreveu espíri to de Sua 
que se não considere, póde fazer falhar a mais bem ilJ ageslade, quando não disse tal, porque deste não 
fundada conjectura. duvido~u. 

O SR. MoNTESU~IA :-Eu estou certo que não é O SR. ANDllADA l\iAcnADO: - Não ha duvida; o 
·dado ao politico prever acontecimentos futuros; nobre deputado o que disse foi que queria conhecer 
comtudo, por comparações sempre se póde fazer ai- qual era o espírito da tropa. 
gum juízo aproximado. Po~tanto, es tou bem per- Emendou-se o respectivo apontamento. 
suadido que não poden;ios dizer que ha de acontec~r 
sem falta isto ou aqmllo; mas como 0 Exm. mi- O SR . S1LvA LISBOA:- Parece-me que tambem 
nistro está frequentemente ao lado de. ~ua Mages- fal a uma circumstancia ponderosa, e é a declara
tade tem visto tudo, e entrado no espmto da tropa, ção que Sua Magestade fez de não ser admissível o 
ainda que não possa dizer exactamente 0 que virá requerimento dos officiaes na parte em que pedião 
a acontecer, sempre tem tido mais occasiões de a demissão dos Srs. Andradas; isto não deve om
observar, e póde por isso explicar mais alguma mittir-se. ( Apoiado, Apoiado). 
cousa, e(fü.wr ao menos para que lado parece teu- Os Srs. SECRETARJOS declarárão que estava men-
der o negocio . cionada a dita circumstancia. 

O SR. MINISTRO DO hrPERIO :- Nada posso dizer· O SR . ANDUDA MACHADO:- Eu peço a leitura dos 
O tempo que tenho estado ao la~o . de Sua Mages_- apontamentos do Sr. Secretario Galvão, porque me 
tade é muito pouco para adqumr esse conheci- parece ter ouvido que a volta da tropa para a ci
mento que me suppoem ; e o que sei do espírito da dade dependia de se verificar a demissão dos tres 
tropa já o d"isse nos meus officios. deputados, e desejo saber se me enganei. 

O SR. A'NDRADA MACHADO :-Eu tambem quizera O SR. GALVÃO :- Eu não escrevi tudo, mas lerei 
·que V. Ex. convidasse o Exm. ~inistro para nos o que está escripto, e supprirei de memoria o que me 
dizer, se tem alguns dados para Julgar que aconte- lembrar. (Leu, e achou-se o lugar indj.cado.) 
cerá aqui o mesmo que em Portug~l; porque se.me-
lhanca não a acho . Só se 0 negocio se encammha O SR. ÁNDRADA MACHADO :- E' quanto me basta 
aos mesmos fins por meios differentes. para me illuminar. 

O SR. MINISTRO no lr.1PERIO :-Não tenho outros O SR. SECRETARIO CAUION :- Ha engano no que 
-dados mais que a semelhança Jos successos, que escreveu o Sr. Galvão ; nada se disse de espera de 
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1 demissão de tres Srs . deputados. Estou bem certo 
disso. (Apoiado,) 

O Sn. MoNTRSUMA : - Apoio inteiramente o que 
diz o Sr. secretario Calmon, porque estou disso bem 
lembrado ; o que o ministro disse foi que se espera
vão providencias segundo as circumstancias : na es
pera da demissão não fallou . 

O Sn. GALVÃO emendou o seu apontamento. 
O Sn. PRESIDENTE: - Eu proponho agora, para 

chegar o negocio á resolução final, se isto vai outra 
vez á commissão para dar o seu parecer, e sobre 
elle deliberarmos. 

O Sn. MoNTESUMA :- Sr. presidente: Toda a 
prudencia é necessa ria em um corpo deliberante. 

Esta assembléa, enca rando o negocio ~epois .das 
informações remettidas pelo governo, qm~ ouvir a 
com missão, e esta deu o seu parecer: e nao me pa
rece prudente abandonar esta marcha tão acertada, 
agora que tem mais exactas infor~ações ; a meu ver 
deviamos remetter os dous offic10s, e tudo o que 
disse o ministro, á commissão para esta dar nova-
mente o seu parecer. . 

ós já es tavamas deliberando sobre o negocio, 
quando um nobre deputado lembrou (e lembro.u 
muito bem) que parecia prude~te c~amar:se o mi
nistro dos negocios do lmper~o , visto nao. se~em 
bastantes as informações recebidas; isto qmz dizer 
que não havia sufliciente conhe~imento d~ ~ausa, 
agora que o temos devemos ouvn· a commissao, e 
a m<isma nomeada para este negocio. (Apoiado, 
Apoiado.) Pese a commissão as circumstan.ci!ls todas 
em que nos achamos e as respostas do mimstro,_ e 

f sobre o seu parecel' deliberaremos de uma mai;ie1r.a 
que salvando a nação salvemos lambem a digni
dad e desta a semblea. (Apoiado.) 

O Sn. füBEIRO DE ANDRADA :- Eu sou inteira
mente de diverso parecer. Tenh? ~scrupulosamente 
examinado a respostas que o f!lmislro deu á~ per
guntas que se lhe fizerão, e veJO que nada adianta
mos ao que dizem os officios. 

Que nos disse o ministro? Que houvera uma re
presentação cm que se forma vão queixas co ntra abu
sos de redactores de periodicos; que se pedia a de
missão de tres deputados~ e que estes influirão em 
um periodico, e tra~alnavao .em outro; m~s a 
assem biéa não sabia JÚ tudo i lo? Sem duvida; 
porque até dessa demissão se ti!1ha fal~ad_o; lo~o 
nada ha de novo para vo!Lar a commissao, poi s 
mesmo sobre a prisão do fran cez, que as p~trulh~s 
quizerão fazer, o ministro re.spoudeu que nao sabia 
que houvessem ordens para isso. 

Que tem pois a commissão que fazer com isto? 
Que mais se sabe de novo ? Sobre a marcha dos C?r
pos. que se duvidava se r ordenada ou. voluntana, 
ficamos em jejum , assim como sobre a 1d!1 ~e novas 
tropas, porque a tudo isto r~~pondeu o ~mmstro que 
não sabia; bem que eu es~eJa persuadido que tudo 
sabe: é manha, mas a mim nao me engana o go 
verno. 
- Posto isto, que mais. vai saber a commissão do 
que já sabe pelos offic10s ? Que ha de ella t?~ar 
em consideração do que acabou de ~xpôr o m1ms.
tro ? Nada. Eis o motivo porque digo que conti
tiuemos com a discussão ; mas s~ a_caso a ~ssem
bléa deliberar que vá a uma cororo1ssao, entao vo 
tarei que vá á mesma a que já foi. 

O Sn . MoNTESUMA :- A commissão deliberou so
bre o que sabia indirectamente ; e aqui mesmo se 

disse que factos allegados em discursos não serviãe> 
para se firmar nelles a commissão. 

Pelo expediente que se tomou de s.e mandar cha
mar o ministro se vê que não havião as noeões ne
cessarias ; e agora sempre ,a com missão ' .tem mais 
dados ministrados de viva voz pelo ministro, e por 
isso póde formar novo parecer sobre o qual .delibe
raremos. 

Disto não póde vir mal algum á assembléa : e a 
commissão de certo ha de fazer a resenha das in
formações do ministro, combinando as noticias que 
já tinha com as que delle re.cebeu. Portanto póde 
dai· o seu parecer com mais exactidão, e nós pode
remos então tomar sobre elle uma deliberação pru
dente, coro perfeito conhecimento do estado das 
cousas. 

O Sn. ANDRADA MACHADO:- Ainda que o minis
tro nada mais disse do que tinha dito nos seus offi
cios, se assim o querem, vá tudo á commissão. 

O Sn .. ANDRADA E SILVA:- Tambem sou domes
mo voto: estou capacitado que semprn haverá mais 
dados do que havia pelos officios, que nada erão ; 
e poderá a commissão firmar melhor o seu parecer 
ampliando-o ou reform ando-o; por consequencia 
voto que vá á commissáo. · 

O Sn. VEnGusmo :- Sr. presiden.te: Parece-me 
inutil ir á commissão, porque de facto não accres
ceu cousa alguma ao que estava relatado nos offi
cios. 

Sobre os objectos a que pedimos explicações, o 
ministro não as deu; queriamos saber que insultos 
erão esses de que a tropa se queixava, e qual era o 
espírito della, e nada soubemos; disse-se o que já 
nos constava , que se pedião providencias sobre 
abusos de .!i!>erdade de im,Pren~~,-põrqúe a Yespeito 
do req_uenmento da demissão dos tres Srs. deputados 
dec1arõú o minístro que fôra regeitado. l.5ôrtapto 
como na a accresce, 'ão vejo motivopara ir nova
mente á commissão, não tendo esta para dar outro 
parecer senão factos velhos já considerados: isto 
só servirá pãra gastar tempo inutilmente. 

Quando porém houvesse de ir a alguma com
missão, eu diria que fosse a outra, porque póde 
considerar o negocio de differente maneira, e até 
pela regra de que mais vêm quatro olhos do qpe 
dous ; talvez se descubra assim alguma outra me
dida que seja conveniente adoptar; mas á mesma 
commissão nunca votarei que volte . 

O Su. MAl\I ANNO DE ALBUQUERQUE:- No caso de 
ir á commissão quizera que se ajuntasse o parecer 
já dado com as emendas e additamentos que a elle 
se offerecerão, para poder a commissão fundar bem 
o seu parecer. 

O Sn . ALENCAR :-Eu Lambem voto .que vá á com
missão ; mas quero apresentar á asserabléa uma 
idéa que me parece digna de toda a attenção, e que 
se d!'Ve ter em vista antes de tomar qualquer deli
beracão, ou dar alguma providencia mesmo sobre a 
liberdade da imprensa, como a tropa esperC-

arãque nao pareç.a que a assemlfféã está coacta, 
ainda que o não esteja, acho que·primeiro se e vê de
cidir sv estamos em estado de deliberar com a li
berdade que é necessaria, porque póde parecer fóra 
que estamos coactos; e então, ainda que a pro
videncia que toma.ssemos fosse filha da mais .deci
dida prudencia e adaptada ás circumstancias, sem
pre se havia de dizer que se fez o ue a tropa quiz, 
e que para isso estava em "ãi:mas,. e isto mesmo eti-, 
tenderá a tropa, ou quem estiver á rente della. 
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Que importa que a a.;sembléa obre em liberdade 
se qualquer co~sa gue delibere ha ~e, pelos estr_an
geiros que aqm estao, e pelas provmcias, conside
rar-se que foi o que a tropa quiz, e não o que nós 
entendemos ? Acho portanto que a commissão 
deve tomar isto em consideração, para se decidir 
se _P.odemos de~ib_erar sem que a tropa se recolha 
aos seus quarteis. 
-õ-s'R. CARNEIRO DA CuNHA :- Creio que nisto 

concorda quasi toda a assembléa. 
Aates que se tome qualquer medida é preciso que 

se restabeleca o socego, porque sem elle não pode
mos deliberâr. 
- Eu sou desta opinião, e serei sempre. Conser
vat;1do-se a tropa na attitude em que se acha nada 
podemos fazer. 
· O Si\. ALENCAR:- Pois diga-se á tropa, ou. a 
uem está á sua frente,· que é preciso que ella volle 

aos sêusquarteis, restituindo-se tudo ao estado em 
que ãstavaa nte-hontem ; e depois encararemos o 
verdadeiro estado da questão com madura prud"en
cia, e poderemos deliberar; . o que não podemos 
por ora fazer em quanto lá estiverem. 

Parece-me Sr. presidente, que é necessario tra
tar disto quanto antes; ponha-se tudo em socego 
como estava no sabbado, pois de outro modo não 
podemos deliberar; ou suspendão-se as sessões, e 
no caso de durar osta crise muito tempo, diss.Qh•a
se a assembléa. (O povo das galerias gritoU- dis
solver nu.nca-; o mesmo disse o Sr. Andrada l\Ia
chado, e muitos outros Srs. deputados.) 

O SR. ALENCAR:·- Quándo digo dissolver, en
tendo suspender as sessões para irmos para outra 
pjl!te, porque o corpo legislativo só obra em per
feita tranquillidade ; e no es tado em que as cou3as 
se achão que havemos de fazer 'l Nada. 

E' preciso pois que se esgotem todos os meios 
que estão ao nosso alcance para que a J,.top tome 
iio pé em que eslava ante- hontem; e então sim, o 
corpo legislativo tomará as medidas que se exigi
r em, tratará dos abusos da liberdade da imprensa 
.para que se punão os culpados, e cuidará de tudo 
o que for preciso; mas é necessario, torno a dizer, 
que a tropa se recolha, que a lranquillidade se ros
tabeleça, se isto se uão conseguir (do que não es
tou persuadido) então dissolvamo-nos, e vamos es
tabelecer-n os em outra parte. (Apoiado). 

Alguns Srs. deputados requererão votação. 
O SR. ANDRADA MACHADO:- Que vá á commissão, 

ou que não vá, tudo vem a dar no mesmo. 
O SR. MoNTESUMA :- Lembro a esta assembléa 

uma idéa, que realmente não deixará de ser muito 
conveniente que V. Ex. a proponha. 

O mini~,tro que acabámos de ouvir é o ministro 
do imperio, e quando lhe fizemos perguntas sobre a 
tropa respondeu que não sabia, e que o ministro da 
repartição da Guerra é que podia dar as explicações 
exigidas; ora, muitas cousas que declarou que não 
sabia são importantes, e portanto responda a ellaa 
o ministro da guerra. 

Estou persuadido que um deputado deve propôr 
tudo o que lhe parecer conveniente, embora a as
sembléa o regeite: e aprc.veitando-se esta idéa ao 
menos ha de deliberar-se com mais conhecimento 
de causa. 

Eu estou certo que alguns Srs. deputados hão de 
dizer que a assembléa tem infinitos dados para de
liberar sobre o parecer da commissão ; mas eu de-

sejo tudo muito e muito esclarecido; e por isso re
queiro a V. Ex . que proponha á consideração da 
assembléa o que lembro na seguinte 

«INDICAÇÃO 

«Proponho que se mande chamar o Exm. ministro / 
da guerra para esclarecer-nos sobre a crise actual, 
e circumstancias qne a tem revestido.- O depu
tado JJ/ onteswma.» 

O SR. StLVA LISBOA:- Sr. presidente : ão posso 
assentir á proposta de se chamar o ministro da 
guerra á esta augusta assembléa ; porque, além de 
desnecessario depois da informação nella dada pelo 
ministro dos negocios do irnperio, sobre o que de
clarou em seus dous officios, entendo ser indecente 
fazer interrogatorios sobre um objecto de tanto me
lindre, e consequencia. 

O caso é o mais extraordinario, e sin~ularissimo , 
visto entrar nelle o minist erio na occas1ão da crise, 
em que se acha esta assembléa: seria tortura com
pelil-o a responder sobre o facto da tropa : pois o 
reduziria a perigo de compromelter, ou a seu an
tecessor, ou a si proprio, ou (o que ainda é de maior 
ponderacão) ao nosso Imperador, a respeito das or
dens dadas para o movimento, e actual estado da 
mesma tropa. 

Confesso, que vi com desgosto decidir-se con
forme ao parecer da commissão e pecial, e faze
rem-se tantas perguntas ao ministro do Imperio, 
que parecerão reunir as ca thegorias de Aristoteles, 
do t~mpo, lug~, modo e~c .. para a averiguação dos 
motivos e destmos que t1verao os corpos militares 
para sahirem dos seus quarteis. 

Não .s~ ~ódn neg:ir ás tropas o direito de peticio
nar, dmgmdo-se a uma das supremas autoridades 
como o chefe da força armada da nação . '/ 

O ministro informou, que os officiaes dos corpos 
fize rão vocal represanta ção. 

isso nada mais fizerão, que usarem do seu di
reito de petição, que é constitucional, e commum á 
qualquer individuo, ou corpo. 

O mesmo ministro declarou, que S. l\I . 1. não de
ferira ao seu pedido da demissão dos deputados que 
nomearão e de que fizerão queixaº que havião offen
dido, não só a sua honra, mas Lambem a honra do 
mesmo augusto senhor. 

E' bem sabido, que o corpo militar tem mui su
blimadas idéas da honra da sua profissão ; e por isso 
ostonta um pundonor, que as vezes é exagerado ou 
sem propgrcionado objecto : todavia sempre é di
gno de contemplação nos justos limites . 

Sr. presidente, para que se figura a retirada 
dos corpos militares, e a sua altitude actual em S. 
Christovão, em ponto de vista odioso, e como em 
bloqueio desta capital r 

O povo es tá, e tem estado tranquillo, hontem 
bem se vio, que esteve nas galerias d~sla assêmbléa, 
sem que entrasse na sala, como no dia antecedente 
nâo havendo aliás ordem alguma em contrario e sÓ 
p_orque forão certificados, que o regimento lhe de
signava o lugar sómente nas mesmas galerias, e se 
manifestarão opiniões dos deputados contra a li
cença concedida na sessão de 10. Isto prova ser 0 
povo fluminense um povo de ordem. 

Sinto que um dos Srs. deputados então me ar. 
guis~e, dize~do qu~ eu temia o povo generoso do 
Braz1I, e nao tem1.i. a tropa. Eu, não obstante os 
cabellos brancos da mirrada, cabeça, não sei o que é 
temor, quando encho o que e dever, mas sei tambem ---
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qual é o erigo de ajuntamentos populares, que tado, do contrario, apparece o phenomeno politico, 
podem a egenerar em tumultos ; prezo-me de ser semelhante ao phenomeno physico, quando pe
cauteloso, sem phantasiar de ser capoeira, e quenas nuvens concorrern por attracção electrica a 
perdôe-me esta augusta assembléa o ter-me se aproximarem á alguma maior, até que, inglo
escapado este nome do vulgo, improprio ao bando, fazem explosão. 
lugar e objecto. Não é racionavel o pôr em con- Ouvi com pasmo a um Sr. deputado propôr, que 
tra s t~, e menos em conflicto, o corpo do povo com esta assombléa nada delibere antes de que o go
o corpo militar, que aliás faz parte, e mui. impor.- vemo assegure a tranquillidade publica, faz endo 
tante parte, do mesmo povo, por ter a espe_cial attr1- repôr a tropa nos seus aquartelamentos, e, do con
buição da dofeza nac10nal, o que constitue a sua trario, estabeleça as suas sessões em outro lugar 
profi são mui h_ou orific3:, vivendo os q_ue a olla se Em CjUe lugar? Estamos no mundo da lua? Anda
dedicão, do heroicos sacr1fic10s da propr1a vida pela emos e capa em collo em busca de pouso ? A 
segurança dos seus concida~ãos, e gloria do 1:;~tado. quem .fiaremos ordens? Óuem as executará ? em. 

Ouvi fa11ar com enthusiasmo sobrn os obiectos duvida então se verificaria, o que disse o politico. 
de ta sessão permanente até invocando-se mane~ Tacito, que, em perigos imminentes, todos mandão, 
dos braziloiros, e hydras da fabula . Eu t_ambem sei ninguem obedece -Quod inrebus trepidis fit omnes 
chamar almas dos mo_!'_tos, e apostrophar aos montes, jubere, neminem exequi. 
valfoS,e rios, com as mais artes do estylo decla- O SR. ALENCAR : - Deixemos aos velhos dizer o 
matorio. 1as prescindo destes expedientes, porque que uizerem ; mas aavirtamos que, a ezar da 
só interessa ao Imperio tratar taes assumptos com se- dílferença da idade, os moços lambem tem pru
renidade, para se prevenil"em os males da patria. dencia sufficiente .para pensarem nos negocios, ao 

ão é compativel com o systema constitucional menos eu sempre me guio por ella, e nesta occasião 
erigir- se o poder legislativo na competencia do eu quizera que procedessemos com toda a cautela,. 
poder executi vo, que tem a confi ança nacional, para não destruirmos a nossa obra por uma só pre
para providenciar á segurança publica. _Q_n_osso cipitacão. Todavia não sou do voto do illustre 
Imperador está exercendo o emprego do seu titulo preoplnante, antes c eio que não estamos em estado 
de defensor perpetuo . d? Brazil. . . deliberar, e elo ue ac os de ouvir ao mi-· 

Depois de ler o mm1stro do Impen o em seu pr1- ro cre10 ue nao óde aver_ uv1ilaeJ!l- !J!!O a 
meiro officio declarado em nome de ua il1ages tade tropa ..Y.Qlle aos seu quarteis ara que restabele
Jmperial, que certificava á esta assembl~a, que cida a tranquillidade possamos delilierar sem que-
nada havia de recear sobre a segurança publ~ca pelo se_p.i::.e,sum a___g_ue deli bei:amos coactos. . 
movimento e e lado das tropas, no meu humilde en- O que diz o illustre preopinanto sobre a tropa não 1 
tender não tinha lugar ulterior inquiritorio. Este me agrada, <Ll.l:Qpa...§tU!µ armas, fez uma r~pre
congrdsso e o povo estão certos no espiril_o e con- sentação, e es er Jtlo exíto, ogo, a inda que ell a 
slit11ciona/ idcule de Sua .Magestade lmpenal, que se acommode com qua quer deliberação nossa, ha 
tanto tem fe ito para a independencia, e integridade de parecer aos estrangeiros, ãs provincias, e á Eu
do Jmperio, e bem podemos lodos dizer, que co- ropa, ue nos sugeitámos o ca richo della. E' 
memos e vivemos á sombra da véla grande. pois pr{lc1so ~uese_resti_!:.§ .... !Jran<Luillidaáe, não. 

Portanto nada havia que desconflar depoi s da- porque eu esteja persuadido que a tropa não tenhaª ) 
quella declaração, para se haver esta as e~bléa .por devida disciplina e subordinação, pois estou con
coacta e im po sibil itada de dar as providencias . vencido que a tem, m:is para que não haja depois 
que a~ circum tanci_as exigi sei:n. E' de su_mmo po- motivo de queixa. Eu creio que desde que se dis
rigo dar .terror pam~? ao P!Jbl1 co, e manlfe lar-se cute aqui este ponto tenho fallado sempre com mo
um e pmto de hos llhdade_ mchoad_a ~n lre .º poder deração, porém uma vez ue a Iro a está junta, o 
Jegi lativo e o poder executivo . A d1 1denr.1a appa- ch~o da nação comella, e que nao poóemos saber 
rente é ae leve momento, e se pódo em breve ter- co usa alguma do mimstro com exacÇl!Q , entendo 
minar por vias de conciliação, lançando-se ~a l sam o que ão devemos deliberar sem estar restallelccida a 
alutar sobre a ferida aberta no co rpo pohllco. tran u1 1 a e. Àgoniou-se muito o nobre depu-

A tropa é essencialmente um_a força armado, tãtlo com a minha proposta da mudanca da assem
estar ou não, actualmente _debaixo das armas, e biéa, e eu insisto que ella é neCeSsãriâ iiõêaso de 
com munições de guer!ª• ev1dentemei:ite se mos tra não se conseguir o socego, os trabalhos do cor o le
sar 111 edida de precauçao, para preve~1r_ desord~ns , ~!§.!ativo não têm lu ar no meio e_pe;:!uroações, 
pelos boatos que a mahgllldade de pa1xoes part1cu- e procurar o liom esempen o delles e êlescargo
lares tem espalhado, por occasião dos delictos no- dos deveres a que estamos ligados aos nossos con
cturnos sobre que se tem discutido nesta assem- stituintes . 
biéa c~m grande agitação, pelo tumultuaria con- Digo isto porém em ultimo caso, depois de es
curso do povo no dia 10, dentro e fóra da asse i:ii - gotados primeiro todos os meios, porque eu ainda. 
)j a, de que poderião resultar efferv_P~cencrns estou persuadido que a ordem se ha de reslabe
populares . Exammar-se com scv~r? escrut1_1llo ~gora lecer . Portanto mande-se dizer ao . governo que 
pela assembléa, que corpos m1htares pnmeJro se onha a tropa no sêú anhgo es a o, e s ara fssô 
moverão, . com ordem, ou sem ena, de seus aquar- se n elfdêr -_preciso aírigir liiDa-depu acao a Sua f' 
telamentos, não póde ter effeito util. i Jan-estãde, ênvie-se, e por ella se lhe fâca •er a 

A historia mostra exemplos semelhantes em con- necessidade de se retirar-ª !rº1Ja aos seus quarteis, 
vulsões dos estados, ou dissensões de autoridades, para se restabelecer o socogo, e nós podermos de
as irregularidade~ muitas vezes são mo~10ntai:i eas, lTuerar. Quando porém não haja esperança alguma, ) 
e sem consequencia, quando o governo ~ r~sp_e1tado en ão sou de voto que nos retiremos, mas esta póde 
e firme, que põe tudo em ~'.dem pela d1sc1pl111a do não ser a opinião da commissão, talvez ella julgue 
exercito . Se os corpos militares confluem para o que não estamos coactos, e a assembléa seguirá o 
seu legal centro de movi_mento,_ e cessã? os eon- que lhe parecer. O que eu desejo é que prosigamos-
flictos de poderes antagomstas, nao ha mao resul- com circumspecção. - - -
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O Sn. A_NDRADA MACHADO . - Eu apoio a lem.
bràõçãdõ Sr. M?ntesuma, porque Tealmen~e o nu
nistro do Impeno nada respondeu que sal1sfiZesse 
Sõb1:e' q_s principaes pontos que desefavamos_saber, 
es tamos na mesma incerteza em que es avamos, não 
sabemos se as tropas se vão reunindo por or em 
-U- tiverãoJ ou sem ella, se estão municiadas de 
pQ!ygra- e llala etc.; tll?1bem muHo i!11porla s.a~er o 
fim porque se contmua a autonsar isto, e as vistas 
do p_oder exec utivo, que me são muito duv1 osas, 
aptizar das continuadas prol.estações de grand e co n
stitucionalidade, principalmente allendendo ao 
que o ministro disse que do e lado presente das 
cousas, se podia conjecturar um resultado seme
lhante aos ultimos acontecimentos de Portugal, isto 
é, o restalfelecimenl.o do absolutismo, de que estou 
muito desconfiado. 
· Igualmente desejava saber até onde se estende 

\

este grande direito de petição, que um illustrc de
puiãão concede á força. arm~da, e_co!Il as armas na 
mão, apezar da sua pengosamfluencia, quero saber 
Sé elle chega até a pre t ender~ depo_sicão iJos de
nutados da nação, emfim desejava que se me ex-
p 1casse toda a sua extensão no Brazil conslilu
cional. Eu sei que ha demora, seguindo-se a pro
posta do Sr. l\fontesuma, e eu sinlo-m~fati~~do _de 
velar duas noites sem descan o e sem alimento, 
mas primeiro está a feliCidade do mêü paiz, eu já 
es tou costumado a trabalhos, e até a desviar-me de 
punhaes de assassinos ........ . ............•... 
Porém agora não se trata de causa particular ..... 
O governo teve ao menos o juizo de não continuar 
com ella, e se continuasse a pedir-se a demissão 
uos deputados que têm tido a honra de desagrada
rem a estes corpos, ell es não terião duvida de largar 
os seus lugares, para os substituírem outros que 
mais agradaveis lhe fossem, e ao podei:_executivo, 
e que approvassem em tudo suas medidas ...... ~ . 

-O Sn. CARNEIRO DA CUNnA : - O que lembra 
o Sr. l\Iontesuma é digno de consideração, mas eu 
quizera que não se demorasse isto muito, para a 
commissão dar quanto antes o seu parecer, creio 
que já ha bastantes dados para elle se formar, em
bora depois se ouça o ministro da guerra se o jul
garmos assim preciso para nova deliberação, e por 
isso quizera que V. Ex. propuzesse se deve irá com
missão, porque esperar pelo ministro para depois se 
tratar do parecer leva um tempo excessivo. 

O SR. Acc10u : - Parece-me que se devia pri
meiro officiar a este ministro, nós as~im fizemos ao 
outro, e só depois que vimos que não satisfazia ca
balmente é que o chamamos, pois pratiquemos com 
este o mesmo . 

O Sn. MoNTESUMA : - Para não ter lugar o que 
propõe o nobre preopinante, basta lembrar que a 
assembléa officiou e nada concluio, entretanto que 
muito se _coqheceu pelas respostas aqui dadas pelo 
mmisfro. Se a assembléa quer inteirar-se de mais 
alguma cóusa a que o ministro do Imperio não sa
tisfez, e quer justificar a sua marcha para o futuro, 
ã nece~sario que venha o ministro da guerra para 
nos responder sobreOS'jiOntos que ainda ignoramos. 

1 Quando para o futuro se disser, a assembléa obrou 
desta ou d'aquella maneira, tambem se dirá, mas 
para isso teve bastantes dados. Eu quizera que 

' qualquer sentença que proferíssemos sobre este ne
gocio fosse assentada, com toda a madureza, em 
perfeito conhecimento de materia. 

O SR. CosTA AGUIAR : - Sr. presidente, lambem 

julgo muito util a lembrança do Sr. Montesuma, e 
me admiro das duvidas que se têm suscitado contra 
ella, quando precisamos de exactas informações. 

16s chamámos o ministro do lmperio, e não nos sa
tisfez de modo que nos possamos bem dirigir em 
negocio de tanta ponderação, logo porque não cha
maremos o ministro da guerra, que 6 o competente 
para havermos as informações que o do lmperio 
declarou que não podia dar-nos? 

Venha pois o ministro da guerra , e exami nemos 
quanto podermos a ma teria, como todo o mundo co
nhece a crise em que nos achamos, nii.o se nos póde 
levar a mal a diligencia que fazemos para não errar 
por falia de conhecimento de causa. O que nàQ 
posrn approvar é o qu e indicou o r. Accioli, seria 
o mesmo que fazer com cem passos o que podemos / 
obter com <lez, officios sempre são officios, e afinal 
depois de se perder tempo em idas e voltas sem se 
concluir cousa alguma, sempre acabaremos por se
chamar o ministro. Portanto o meu parecer é que 
caminhemos logo em direitura ao nosso fim, com o 
que propõe o r. l\Iontesuma, as_signe- se hora certa 
par11 o ministro comparecer nPsta a11gusta assem biéa, 
e-tellclõ"as precisas informações deliberaremos com 
madureza. 

C.Q!!_heça a Euro a q_ue esta assembléa no meio de 
cris.e - delica_ a conservou ~em_pre toda a mode
r_~ão_3 angue _frio, procurando conseguir as mais 
exactas noções para proceder com acerto. Este é o 
meu voto. 

O Sn. ANDRADA E S1LvA : - Eu uão me opJ).()IlhO 
a _q~ e chame o ministro da guerra; mas ao 
mesmo tempo não espero que por esse canal te
nhamos melhoreSinformacões. O ministro do Im
perio disse que nada sabia ·porque só tinha um dia 
de ministerio, ora, o da guerra lambem entrou 
hontem e além disto é um homem octogenario, e 
por consequencia me.nos lembrança terll do que se 
tem passado, o que succede é incommodarmol-o e 
ficarmos no mesmo. Os factos esfão claros por sua 
na ureza, e em nada nos são occnltas as vis tas do 
governo, o mais que poderiamos saber aene era se 
hõíltem se passo u ordem para se reunirem os corpos 
l{Ue marchárão, porém isto mesmo inJ.eressa pouco, 
porque basta saber que elles para lá forão, pois 
ninguem me capacitará que estas tropas forão para 
S . Christovão sem ordem, então estava tudo per
dido. Deus nos livre di sso . Por consequencia não 
me importa que se chame, como nada tenho que es
perar delle, venha ou não, para mim é o mesmo. 

O SR. CosTA BARnos :-A assembléa não póde 
deliberar sem conhecimento de causa. O ministro 
do lmperio, quando fez a exposição dos successos 
referio-se em parte ao ministro da guerra, e o qu~ 
nos falta conhecer desta repartição bem o podere
mos saber chamando o respectivo ministro. 

E' necessario que deliberemos com toda a madu
reza, e não terão as nossas deliberações esse cunho 
se não assentarem nas mais completas informações'. 
E_mb~ra se diga que o homem é optogenario ; a na
cao nao sabe se elle tem oitenta ou cem annos e 
airá que a assembléa não deliberou bem, porq~e \ 
deliberou se_!!l conhecimento de causa. 

O SR. PRESIDENTE :- Como não ha quem mais 
peça a palavra, pergunto se a assemblea entende 
que deve chaEJar-se o ministro da guerra.:-Venceu-
se que nao. · 

Propoz então se voltava o officio á commissão -- ' 
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com as perguntas feitas ao ministro e as respostas 
deste.-Venceu-se que sim. 

O SR. MARIANNO DEÃLBUQUERQUE :- Lembro a 
V. Ex. o que requeri, isto é, que vão tambem as 
emendas e additamentos ao parecer, para que sobre 
tudo vote de novo a commissão. 

O SR. MoNTESUMA :-Sr. presidente, como falta 
um membro da commissão, requeiro que se siga a 
ordem dos que tiverão a maioria de votos. 

Foi nomeado o Sr. Almeida e Albuquerque, em 
lugar do Sr. Barão de Santo Amaro, e retirarão-se 
os membros da commissão para dar o seu pa
recer. 

Pouco de ois se annunciou que marchava tropa, 
e que parecia 1rigir-se á as~mbléa. -

O SR. ANDR~DA MACHADO :-D~ui iremos para 
onde a força armada nos mandar. 
--OSR. l\foNTESUMA: - Sr. presidente, se isto é 
certo, requeiro que se mande_umª deputação a saber 
o q~ reteJl..de de nós a força armada. 

O SR. ALENCAR :-Eu acho que melhor será es-
e ·ar o ue Sua Magestade manda. -
O SR. RmEmo DE ANDRADA :-Sr. presidente, o 

nosso lugar é este. Se Sua Magestade quer alguma 
cousa e nós, mande aquí, e a assembléa delibe
rar . 
- O SR. ANDRADA MACHADO :-Se nos fôr permitti
do deliberar ; porque talvez isso mesmo se nos não 
permitta . -

O SR. PRESIDENTE :-0 que me dá grande satisfa
ção no meio de tudo é vêr a tranquillidade da as
sembléa. 

O SR. ANDRADA MACHADO :-Creio que a illustre 
commissão póde dar o seu parecer, porque ,.!.ló~ d~
vemos continuar a sessão apezar da aprox1maçao 
da força armada . 

O SR. LOPES GAMA :-E eu creio que não pode
mos deliberar estando cercadõs. 

b SR. PRESIDENTE :- Emquanto estivermos cer
cados seguramente não podemos deliberar. 

Annunciou-se que estava á porta da sala um o~
cial que vinha da parte de Sua Magesta~e, e forao 
dous Srs. secretarios, vêr o que elle queria. 

O Sn. GALVÃO :- Um official me entregou este 

( officio, que é um decreto : e disse-me que tr!lria 
recommendação de Sua Magestade para ser 1âo, 
e vo ar outra vez á sua mão. Pergunto se póde 
ler-se? 

Decidio-se que se lesse; e era concebido nos se
guintes lermos : 

(< DECRETO 

<e Havendo eu convocado, como tinha direito de 
convocar, a assembléa geral constituinte e legi_sla
tiva, por decreto de tres de Junho do anno pronmo 

passado; afim de salvar o Brazil dos perigos que lhe 
estavão imminentes: e hllJ'.fil!d9- esta _ass~mbléa 
~urado ao tão_solemne juramento_ que pi:estou ã 
na ao de e ender a integridade do imperio, sua jnde
"Qen enfüa~ e a minha dynastia: Hei por bem, como 
imperador e defensor perpetuo do Brazil, ili§.êglver a 
mesma assembléa e convocar já uma outra na forma 
da§ initruêções leilas Pª!ª convocação desta, que 
agora caôa, a qual devera trabalhar sobre o .Q!.Õ
jeélo dL êonstituição que eu lhe hei de em l:Jreve 
ªEEeS~IJtªr, que será duplicadameJ!t.e mais liberal 
do que o _que a extincta assembléa acabou de fazer . 
Os meus ministros e secretarios de estado de todas 
as differentes repartições o tenhão assim enten
dido, e fação executar a bem da salvação do im
perio. 

cc Paço, 12 de Novembro de 1823, segundo da 
independencia e do imperio.-Com a rubrica de 
Sua Magestade Imperial. - Clemente Ferreira 
França.-José de Olivefra Barboza. » 

O SR. RrnE100 DE ANDRADA :-Creio que V. Ex. ) 
deve mandar tirar uma c..QlJia do decreto para ficar 
aqui, e entregãr=SéClonginal ao official que o 
trouxe. 

O SR. SECRETARIO CALMON tirou a cópia. 
O SR. GALVÃO :-Sr. presidente, eu devo decla

rar que este official me disse que Sua Magestade 
lmperiaf mandara esta tropa para d!,:!fender a as
sembléa de qualquer insulto que se lhe pretendesse 
fazer. -

MmTos Sns. DEPUTADOS disserão que agr:l'.!ecião 
a Sua Magestade. -

0- SR.°-ÁNDRADA MACHADO :-E' preciso fechar a , 
acta com a cópia do decreto de Sua l\faglJstade, e 
declarar que em consequencia delle se dissolveu a j 
assembléa. Estes papeis se entregaráõ aos do novó 
congresso. - -- --

- 0 si. PRESIDENTE :-Póde o Sr. official·assegurar 
a Sua Magestade da parte da assembléa que ella se 
dissolve. 

O SR. ANDRADA MACHADO:· - Nós jã não•somos 
assembléa. -

O SR. ·SILVA LISBOA :-Parece-me pouco decente' \ 
esta maneira de responder nas actuáes circumstan
cias ; talvez deveríamos fazel-o dirigindo um officio ! 
ao ministro da repartição compelente, Nao digo isto' 
por cobardia, mas porque o objecto é de alta consi
deração. 

ÁLGUNS SRs. DEPUTADOS pedirão a palavra. 
O SR. ALENCAR :-Não sei para · qu~"se pede a 

palavra ; as nossas discussões estão acabadas. 
O SR. ANDRADA J\IACHADO : - Nós jãmão temos 

que fazer aqui. O que resta é cumprir o que Sua 
~fagestade ordena no decreto que· se acaboú de ler. 

ahirão então da sala todos os Srs: députados ; 
dissolvendo-se assim a assembléa pela UIJja hora da 
tarde do dia 12 de Novembro de 1823. 

J 



ADVERTENCIA 

Tendo declarado no numero 2, deste volume 2°, que não me tocava a redacção dos nu
meros seguintes delle, e não succedendo assim, por ser eu, depois da dissolução da assembléa, 
encarregado novamente de tudo o que restava a fazer em ambos os volumes , cumpre-me 
advertir que forão unicamente trabalhados por outro redactor os numeros 3, 4, 5, 6 e 7, do 
volume 2°, sendo-me portanto imputaveis quaesquer erros ou faltas que se notarem em todos 
os mais desta collecção.-:-Theodoro José Bia'llca.rdi. 

DECLARAÇÃO 

Depois de impressos todos os ns. do J?iario; recebi do Sr. deputado Ignacio Accioli de 
Vasconcellos, hoje presidente da provincia do Espirito-Santo; a seguinte declaração: 

" Passando a lêr os Diarios da extincta assernbléa, que me forão proximamente enviados por 
V. S. no correio que chegou a esta cidade a 9 do corrente, encontrei na sessão de 5 de 
Novembro uma falla que me é attribuida ; e não tendo eu expendido sobre a mataria em 
questão idéas taes, inteiramente oppostas ao meu modo de pensar, todo conforme com o parecer 
da commissão de constituição sobre a nomeação do deputado Brant Pontes para negociador na 
côrte de Inglaterra, devo a tempo reclamar, para que não corra debaixo do meu nome o que 
a outrem pertence; por isso desde já me dirijo a V. S. afim de que, desfazendo o engano , 
appareça o nome do deputado que legitimamente fôr seu author: sendo de notar que no ex
Diario do governo n. llO do 2° vol., no extracto desta mesma sessão, se attribue ao deputado 
Carneiro da Cunha, e não a mim, a doutrina de semelhante falia. » 

Satisfaço, corno devo, ao Sr. Accioli publicando o que me escreveu, pois injusto seria que 
passasse como sua a obra alheia. Não tenho porém meio seguro de acertar com o author ver
dadeirÔ d'aquella falla; porque estão mui claramente escriptos pelo tachygrapho, os nomes dos 
deputados, a quem elle attribuiu as da citada sessão, e não tenho confiança alguma no extracto 
apontado do Diario do govemo. Se este fosse exacto, então a falia, que no Diario da assembléa 
se diz ser do Sr. Carneiro da Cunha seria do Sr. Galvão, e a que se attribue ao Sr. Accioli 
seria do Sr. Carneiro da Cunha; mas como duvido da exactidão, nada assevero com certeza 
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