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DO

Sessão eu") 1 de Outubro

PllESIDENCIA DO SR. BARÃO DE SANTO AMARO

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã, fez-se a cbamada, e acharão-se pre
sente 76, faltando com causa \JS Srs. Rodrigues
Vello:o, Araujo Gondim, Andrada e Silva, Tei
xeira da Costa; e sem ella o Sr. Rodrigues da
Costa.

O SR. I RESIDENTE declarou aherta a se são,
e lida a ada da antecedente foi approvuda.

Foi manuada á mesa a seguinte declaração
de voto:

cc Declaro qne na se slio de bontem nno
fui de valo que a felicitaçno da junta da fazenda
da provincia de S. Pedro dirigida a esta au
gusta assembléa por motivo da sua installação,
fosse tomada na mesma consideração de igual
f'elicifaçao do governo provi orio da mesma
provincia.

cc Paço da a sembléa, 1 de Outubro de 1 23.
- O deputado R'ibeiro da Costa. - O depu
tado Fe'rnandes Pinheiro. ll-Mandol/-se inserir
na acla.

O SR. ECRETARlO MACIEL DA COSTA leu os
eguintes olDcios dos minislro!! de eslado dos

negocias da guerra e do imperio :
cc []1m. e Exm. Sr. - Representando o gover

nador das armas da província de Goyaz nos
se~s officios de ns. 9 ela, 12,1314 e 17, quanto
seJa necess3l'io darem-se providencias sobre
regul~menlos de soldos á tropa de linha, e nova
orgamsaçM de corpos de milicias assim corno
sobre eleição de sargentos móre~, e capilães
de. o~'denanças, e bem assim a respeilo de serem
alilvlados os officiaes de milicias, e ordenanças
de lirarem palentes de nomeaçllo na secre
taria ua provincia: resolveu S. M. o Imperador
que taes objectos sejão apresentados á assembléa
geral constituinte e legislativa, para sobre eIles
d~libe'·ar. O que tenho a honra de commu
Dlcar a V. Ex. transmiLlindo-lhe os citados

officios, para que sejao levados ao conhecimento
da mesma assembléa geral constituinle e legis
lativa.

cc Deus guarde :l V. Ex. Paço, em 27 de
Selembro de 1823. - João Vieim de CanJalho.
- Sr. Jolló Severiano Maciel da Costa. l)

Remeltido á commissao de guerra.
cc Illm. e Exm. Sr. - Havendo o collegio

eleitoral da cidade de S. Christovao, da pro
vincia de Sergipe de EI-Rei, dirigido á pre
sença de S. M. o Imperador o officio de 19 de
Junho do corrente anno, incluindo a acta da
elciçao e apllraçao final dos deputados por
aquella provincia á assembléa geral consli
tuinte e legislativa deste imperio, a que alJi se
procedeu na fórma do decreto de 3 de Junho
do anno proximo passado e instl'Ucções) que
o acompanharão. De ordem do mesmo augusto
senhor remelto a V. Ex. o referido officio, pam
que se sirva leval·o ao conhecimento da mesma
augusta a semhléa.

cc Deus guarde a V. Ex. Palacio do Rio de
Janeiro, em 30 de Setembro de 1823.- José
Joaquim Ca1'neiro de Campos. - Sr. Joao Se
vcriano Maciel da Cosia. » - Remellido á com
missão oe poderes.

Leu mais um oflicio da camara da cidade
de Parlo Alegre, apresentado pelo Sr. Fernandes
Pinheiro e concebido nos termos seguintes:

cc Senhor. -Tendo a camara de Porto-Alegt'e,
capital da provineia do Rio Grande do Sul,
em vinte e um do mez proximo passado di·
rigido suas felicitações.á V. M. pela sua instaI·
laçao, protestando os mais sinceros votos de
sua obediencia e respeilo, emaI1ados da intima
convicção, em que está, de que os illustres
membros de tão sabia, quãO imparcial con.
gresso cooperaráO em tudo quanto concorrer
possa para a consolidaçM da independencia
e regeneração do vasto imperio brazilico, e
cOll1mum felicidade de todos os seus habitante,
oao julgou corntudo acertado misturar expressões
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de prazer por tão plausivel, e agradavel motivo
com as da lristeza, que sensibilisava as alUlas
de seus fieis membros pelo extraordinario c
impensado acontecimento nesta cidade no
sempre lembrado dia dezenove do mesmo
mez,

cc Sim, senhor, uma exposiçãO ingenua, ainda
que longa, fará o objecto desta represenlaçllo,
e siguificará ao mesmo tempo os puros, e vcrda
deiros sentimentos, que animão esta corpo
rat;ao, e aos honrados c pacificas hahilantes
de uma cidade capital da provincia, que eulre
as demais do imperio se vangloria sem du
vida de n.a.o ter visto em seu s<:io a des9rdem,
e os etreitos da anarchia, terrivel mal das socie
dades, e cujos iScrviços á prol do proclamado
systeLUa da indepenc1encia ~àO aSiSás notarias.

« Havendo o .tenentl::·coroncl Gaspar Fran
cisco Menna Barreto, com mandante do es
quadrão de dragões, e o sargento·mór José
Luiz Menna Barreto, do corpo de Gllaranys
da guarnição desta mesmC} cidade occu1tamente
tramado o plano infelizmente efTectuado no
referido e fatal dia 19 de JUllho, espalhado
proclamações ao povo, em que o prevenia que
estivesse tranquillo em suas casas, e não se
assusta se do que vis e, dirigia ao prcsidenle
desta corporaçllo no mesmo dia e á !loril, em
que se aohava toda a tropa armada nos quarleis,
e prestes a suhir dellcs, o ol1ic'io em llumero
primeiro, do qual bem claramente se vê o
honesto pretexto que tomarão para con-e·
guirem o my,terioso fim d~quella rennião , qual
o da ratificação de Ulll juramenlo já solem
nemeute preslado, c nào podendo o dilo pre
sidente convocar camara, porque immecliala
menle via em marcba a mesma tropa enra-
1 lada, e dando repetidos vivas, apenas teve a
deliberação de se encaminhar, sErião de;/, hora
da manhã, ao largo da Malriz a indagar mai5
cireumstanciadamellte o particular motivo de
tão inesperado 5uccesso1 GIUôlllc10 entl'lojá pn-.
controu rcnnido o governo provisorio, e lhe
foi dito pelo referido commandanle de drngões,
que a enmara deveria eslar tambem reunida
para maior solelllnidade elo jnramento da ll'OPU :
e ouvindo que COlJI instancia se deu ol'delD
a apparecer o reverendissimo vigario gemi, e
seu clero, que immediatamente compareceu,
havendo já então concorrido muitos officiaes
de, todas as classes, autoridades civis, e Illuito
poncos cidadãos (o que foi objecto de reparo, e
desgosto) e percebendo igualmente que se muI'
Illurava da ol,;issao da camara, se dirigia com
um vereado I', que a esse lempu chegou á casa
das vereações á se reunirelJ1 com mais dous
transactos, que tinh:l.O sido convocados para
Yereação exlraol'dinaria no impedimento dos
que servião : mas nada "e pôde deliberar, porque
chegou uma ordelJança a di;/,er, que o governo
e a t!'Opa só espera\Ta pela camara, que, em
perda de tempo Se encalJ1inhou para Q lugar onrl .

com ancia era csperada. AlIi presenciou l/ue
se d.eu principio ao aclo cliamado de ralificaçllo
dc Juramento de adIJesão, e fidelidrlde á Sua
Mage-talle o lmpel'ador, lendo o mesmo lenente
coronel uma proclamaçao, que se junla em
numero segundo, finda a leitura da qual deu
o parque d'artilbaria uma salva imperial
d'antemão preparada, sendo precedida de fre
quentes viva~ a Sua Magestade o Imperador
com (l veto ahsoluto-palavra', que a '-im como
farão proferidas com desmarc::ldo enlhusiasmo,
assim lam bem causarão geral reparo dos circum
stantes, depois do que segu,io-se o termo dc
jl1l'<llnenlo, lavrado na casa das scssOe do go
ver'IIO, que se junta em numero terceiro; ter
minando aqueIle ado ue lão desagradavcl sccnu
depois das oilo horas da 110 ite com Te-Dewn
em acçao de graças lia igreja malri;/,.

« o seguinte dia fez esta camara sessilo
extraordinaria, na qual se deliberou manifestar
ao publico, que naquelle acto puramente militar
ella não leve parte, ncm foi sabedoril, e q 11 e
se dirigisse portanto urna represenlaçao a Vos a
Magestade, palenteando seus firmes e inaba
laveis sentimentos, como orgão do povo, que
representa, que pam o mesmo fil1l deveria ser
convocado. o qne tudo cOIll~rova o doclllnenlo
Ilumero quatro. Porém, enbor, receiosa por
bem fnndados motivos de de.:agradaveis resul
lados, que não poucas vezes tem acontecido
em casos identicos, pela minima opposiÇãO
ao' primciros impulsos da força armada,
auoplou o, eguro ca ninho ria pl'udencia sobre-

I eslando no emtant,) n I deliberação lOLDada,
seguouo mostra a segn1lda certidão do mesmo
documenlo quatro; não obstanle rec01lhecer o
seu maior compromeltimeulo, vendo no referido
lermo de juramento deolarado - que esta cor
poraç:l.o tinha igualmente jurado, - quando ella
eslava bem persnadida fie que a sua assigna
tUl'U fôra prestada como presencial daqueIlc
acto inleiralllen te rui] ilar, absolutamcnte illega I,
e filho sómeole do deli rio, e efrervesrencia
daquelles dous cOll1ll1andantes, que encararào
um precipitado pa~so, como revelante ser
viva.

cc Foi entllo que esta camara augmentou o
sen deseio de C01lVOCal' o povo, para perante
elle l'ecl~mar, e protestar contra a sua assig
natura, o que nllo fez por evitar duras ~ollisoes,
e talve;/, males de maior lL'ansccndencla, espe
rando anciosa que sahisse para o província de
Montevidéo a mesma tropa, á vista da posi
tiva ordem de Sua Mage tade o Imperador,
que para o mesmo fim fui expedidu, orelem
que até o presente não se lem posto D.a
devida execuçilo, pelo que resolvei.' fazer subll'
esla sua representação ao alto e.Justo conhe
cimelJto de Vossa Magestade, lIldc\ enden~e
do seu protesto, o qual fará !ogo que se veja
em tranquillidade, e sem recel?s.. ,

« N1l.o obstanle porém o pl'lnClplO, em que
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descança a consciencia clu lnell1Ul'0::; de ta lid
COrpOl'<lç110 de que as acçõ~, quando n~o são
voluntarias Jevem ser livr ::; da menor Impu
tação, não' se suppOe com tudo isenta de 9ue
se teulta lal vez prejudicado 110 bom concclto,
que poderia ter pel'<lllte o soberano congres:;ó
uacional, pela turdauça, e delO?ra que tCID
havido cru dirigir esta tao precisa represen
tação.

« Porém, senhor, stjao sanadas to~as as
faltas supposta , c juizos puuco ra voravcl . ~~Itl

o sincero, e Ulai:S sagrado protesto ago~'a 1~llo
a VOS:ia Mage tade a face uo munJo llllelro.
de que nem a camara de Porlo-Alegre, nem
o povo teve a menor ingereucia em um ac~o

ignorado, e J.lurameute militar, e nel!? preslarla
a sua assignatlll'u, assim COl110 Igualmente
prestarão Illuilos cidadãos reconhecidos pela
sua prudencia, respeito e obedieucia a Vos:;u
Mage:>lade, se não fosse a fui a per:ua ã~, e
o 11ulur&l receio IIilSClUO ua rcpcutllla vI:;ta
de tãu l1pparato'o ajunlaluento, ue que jáwais
intl'omelleria á coadjuvar, par.! se decidir de
plano e illegalmenle d~ Ul~ objectu só~enle

inberénle ao poder leglslallvo por meIO de
pacificas, e bew meditada:; discu õe::;, seguudo
o iuleres -e, e volo geral da 11aç11o, e dc que
finalmeute confia 1I0S illustres valúes con::.uw
llludos tanlo em prudeneia, como em sabe
doria, de que felizmellle e caiu pOe o sobel'au.o
COligi e so, que fonnaráõ lima Ilbl'ral eOIl:;tl
tuiÇão, sabia. justa, e uccolOulOuada ao va::;lo
imperio urazilico, e digua de seu perpetuo
uefensor, que sobrja e lião equivoca;; provas
lmll dado de sua CaD lilueionalidade, e mais
singulares virtudes, que o caracteri ao, por ser
e:;ta a vontade explicitameute declarada nesta
cidade elll camara euujullcta no dia 22 de
Janeiro deste anno, e LI vontade geral da
Ilação.

C( CUl1lpl'e ao lueSlllO tempo, seuhor, supplicar
á Vossa Muge lade, que as mais enelgicas
providencias voem sobre esta cidade, que s6
assim será salva do compromellirnenlo, e da
desordenl. Deus guarde a Vossa Magestacl'e,
como Ilavemos mi ler.

c( Porto AI gre em Vereaçllo de vinte e tres
de JullJo de lU iI oitoceutos e vinle e lre "DUOS.
- Caeiano XavieJ' Pe?'eim de B1'ito.-Domingo
de Almeida Lemo' Pei.'toto.-Francisco Gonçalves
CamÚro. - .Jlanoel José Cwnpo' Porto.
José Antonio de Souza Leal. I'

O Sr. Fernandes Pinheiro; - Quanto IDtl
lem sido até aqui doloroso o ouvir taxai' de ui
rujamcnle suspeilos ou implicados no faclo mi
litar de Porto-Alegre seus habitantes tl autori
dades j tanto maior é hoje a minha salisfaÇãO
apresentando a justificaçãO aulhentica que a
camara faz da sua leal e prudente conducla,
e da do bom povo daquella capital. NãO
aspiro a que a asselllbléa desça al501\l da

severa e e:;crupulosa cireumSpeCçfi'l com q'lt:
começou a olbar pam esttl negocio; preLLI'l-o
só que esla ju lificação, com os seus do
cumentos seja remellida a Ullla commissào j

e á vi;;ta .do parecer que ella emillir, então
requerereI.

Decidio- oe que fosse remetlido á commissào
ue constituição.

Passou-se á ordem do dla, e enlrou em
discusS11<f o . 7" do art. 50 do projeclo de
cOllstituição, do theor seguinte:

« Os fil hos de e:;trangei ros nascidos no i111

perio, comtanlo que seu. pai não estejão em
servi.,:o de suas re.peclivas naçOes. l )

o Sr. Fernandes Pinheiro; - Sr. presi
deute, a doulriua deste paragrapho parece
estar em perfeila oppOSiÇão com o rigor dos
principios ele direito geralmente reconhecido.
A naluralidade do esposo, do pai de familia,
enll'anlla necE:ssal'iamenle a da lIIulher, e a
do::. filbos eíLI minoritiade j a lOullJer, suj i
tando-se ao.- deveres do consorcio, stljeita-se
â sorte de seu L1lariuo.

O estral1~eiru, J.lelo .iwple· facto de uma
residellcia mais ou menos longa em um paiz
nem por isso se presume haver perdido a
vonlade de vollar para sua patria j o alIerro
e o peuJur p.H"a o solo que nos vio nascer,
é UiU seulimenlo tão natural, que com razlio
se eUl t'.l>.lõ1';0 J.lara a naluralisac;ào ullla dE:
ctllação rxpressa, revestida _de certa,; for
muJa, e requisitos; é islo doutrina tonente
de Vattel, Bt,Tlamagui, e outros.

Aquelles laços pai ém de necessaria depen
dencia se relaxão, quando os filhos tacãO á
maioridade j é então que elles lêm a facul
dade de manife tal' uma vontade de IDudar
sua posiÇãO mi.vta, como mui judiciosamente
lbe chama Bonnin, e de optar entre seu paiz
paterno, e aquelle em que teve o berço j

parlindo pois desle principias julgo inuispen
savel o seguinte

ADDI'fAMEN'ro

c( Os filbos de e::;traugeiros..... os quaes no
periodo da maioridade ralificarem, por um
termo na camara, a vontade de serem cicla
ditos brazileiros.-O depntado Fernande,~ Pi
nhâro.I)-Foi apoiado.

o Sr. Carvalho e Mello: - Quasi pelos
mesmos argumentos, produzido pelo illustre
deputado que me precedeu, julgando ser De
cessario um additameuto ao artigo conlrover
tido, estou eUI igual persuasão. Justas razões
me induzem a crer, Sr. presidente, que o
nascimento só Ilao é ba tante para dar aos
filhos de estrangeiro Da cidos ne te imperio
a qualidade de cidadãos brazileiros.

Dado que o nascimento seja o titulo mais
ju to para gerar a preciosa qualidade de ci
dadao, dizendo alguns escriptores, que o meio
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para conseguir tão valio,o tillllo, é o nascer no
paiz, com tudo esla iutelligencia sem limita
çl10 é para o caso do que nasce de pai nacional,
tanto assim, que 1.'111 eslando ausentes os pais,
conseguem seus filhos os direitos de cidad11os,
considerando-se corno presentes os pais que
lhes <;lerãO origem.

Mas quando os pais sllo estrangeiros, que é a
hypotbese do artigo de que tratamos, é clal"O
que não podem dar aos filhos a qualidade
que elles não têm. E' verdade que o lugar
onde se via raiar o primeiro dia de existencia.
é a verdadeira patria do homem. Elle começa
a crear amor ao paiz que o via nascer, e que
lhe deu a primeira luz do dia, mas isto póde
ser contrariado pelo amor do paiz em que
nasceu seu pai j e póde ser que elle queira
antes conservar os diL'eitos de cidadão do paiz
de que era oriundo o mesmo sen pai.

Quantos estrangeiros não temos nós visto
permanecerem entre nós, terem filhos e con
servarem os dil'eilos de cidaJãos do seu paiz
indigena e terem animo de conservar taes
direitos e de voltar Ilm dia para o lugar em
que nascer11o? Quantos por interesses querem
conservar ambos os fóros para servirem-se de
pl'erogativas que nascem de taes direitos,
como e quando lhes apraz? Por certo, Sr. pre
sidente, a experiencia, a melhor mestra das
cousas, oos convence a cada passo: é por
tanto necessario que haja o additamento pro
posto pelo illustre prcopinante, convém a saber
-os quaes no periodo da maioridade rati
ficarem, por um termo na camara, a vontade

. de serem cidadaos brazill'iros.
Muito justo por certo é que pelo menos

para evitar duvidas, os filhos de estrangeiro
nasciç10s no territol'io do imperio, e chegados
á idade da maioridade, que é aquella em que
cada um póde dispôr ele si, declarem por meio
autbentico, que querem ser cidadãos brazi
leiros. Por esta declaração fica constando a
s'ua vontade, e com ella a decisll.o expressa,
que renuncia os fóros do paiz de seu pai.

Outra maneira ha de decidir esta contro
versia, e vem a ser, se adquiria estes direitos
pelo domicilio por tempo aprasado pela lei.
E' estc um titulo adoptado pelo direito pu
blico universal, pela maior parte das nações
e pelas leis portllguezas, por que ainda nos
regemos. E que cousa mais natural cio que o
decidir da vontade do estrangeiro vivendo no
paiz os annos marcados, ullla \-ez que se ajunte
a isto o nascimento nelle? E' além disto
necessario, qúe haja esta marca legal para
acabar queslões, bem como a outros respeitos
se estabelece em direito, como, por exemplo,
para se haver por mario aqueIle que se au
sentou, e pelos annos determinados n110 tem
dado novas suas, nem as ba por maneira
alguma. O interesse da sociedade, para que
nllo bajll.O dominios incertos produúo em di-

l'eito "rta jllsta medida bem COIIIO a da pre.
scripçãO, e outras. '

Isto mesmo têm ~eglJiJo diversas constitui
ções model'llamente feitas na Europa e mui
bem ~ explica a de. POL'tugal, da qual ~lão faço
o elogiO, porgue q?ell'a que. me irva de regra
~a porque Julgo JU to ~ ~ltl tudo aquillo que é
f~lOdado e~l razl\o e utlhdade geral, seja qual
for o escl'lpto em que se ache. Por tão evi
denles como fortes razõe~ persuado-me, que
deve ter lugar no artigo a emenda do ~r.
Fernandes Pinheiro, Illas refundindo-3. e accres
.centlOdo-a, eu r!iria, que no fim da artigo se
ponhão as segnintes palavras:

«( E que chegando á maioridade declarem
legal mcnte que o querem ser 011 tenhãO do-
micilio. II '

Nao aocrescento o,' nnnos findos os qlJaes
se repute ter-,e adquirido, -porque ainda nllo
esta mal'cado por lei j e hem que seja vulgar
o prazo de der. anno, nno é eonltutIo ll10
cu lego rica esta doutrina, que não pO!'sa :lU
millir di cuss~. ão l~Col"tes e convincentes
a m~u ver, estes argumentos; é de tanta impor
tanela e ta declaraç11o, já para os interes es
particnlares dos brazileiros filhos de estran
geiro', já para o interesse publico em geral,
que tenho por cousa em duvida, e milito
necessaria e justa, que o additamenlo proposto
passará com approvação desta illnstre assembléa
que tem por mira nos -ens trabalhos o e ta
belecer regras fundada na justiça e utilidade
geral.

Propaz-se o additame"uto, e foi apoiado,

O Sr, Montezu=a : -- Logo que li este § 7·
achei-lhe inconvenientes, a que já têm acu-
dido com emendas algllns Srs. rleputados j COlll

tudo eu quizera q e não tratas e sómente
das quaudarlcs que deve ler o filho do estran
geiro para merecer o titulo de cidadãO bl'a·
ziteiro, mas que se exigisse tambem que os
pais pL'ecisassem de algnma para f,lzer que
seus filhos enlt'assem na falllilia brazileira ....
conviria talvez accrescentar que os pais tivessem
domicilio no imperi.o.

Lembrarei aqui ulDa hypothese apontada pOl'
um nobre deputado, e é, se um estrangeiro
passa L' pelo Brazil com a sua familia de viagem
para outro paiz, e nesta passagem lhe n.\sc r
um filho, pergunto se este só pelo simple
facto do nascimento é considerado cidadãO bra
zileiro? Eu creio qne isto n110 deve admittir-se j

e comludo pela letra do paragrapho nl\o se
póde entender outl'a cousa ' .

O mesmo Sr. deputado mandou á mesa a
emenrla seguinte:

cc Os que nascerem no imperio, de estran
geiros neIJe domiciliados, comtanto qne 5""8

pais não estejao em serviço ue suas respt:ctivi\::;
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naçlles.-O deputado Montezuma. ( - Não foi
apoiada.

a Sr. Andrada Machado: - Eu entendo
inteiramente o contrario de que entendem os
illustres preopinantes que accl'escentárão a
declaração da vontade do filho de estran
geiro para poder ser cidadão brazileiro; eu
acho que a haver declaraçãO deve er contraria,
e n!lo a de querer ser memhro ela familia
hrazileira.

Depois de ter passado que o filho de pais
brazileiros na cido e!l1 pai;: estrangeiro, vináo
estabelecer-se no i01perio é brazileiro, e tambem
o dos que estiverem em serviço da naçãO, como
não ha de seI' cidadão brazileiro.o que nascer
no imperio. , , , .
Demai se outras naçOes que não têm neces
sidade de angmentar o numero dos cidadãOS
..econhecem por seus os que nascem em seus
territorios, como deixaremos nós de o fazer que
temos falta de populaçãO?

O que me parece que convém será esta
beleceI' que serãO brazi!eiros os que n11.O decla
rarem que..o não querem er; mas para o
ser não vejo necessidade de declararem que
querem, viSto que pelo acto çlo nascimento

1-10 brazileiros. (Nn 7'esiõ não e entendeu o
tachygmpho Victorino.) No fim do seu discurso
mandou á mesa a emenda seguinte:

cc Os filhos de estrangeiros nascidos no im
perio, uma vez que chegando á maioridade
não tenhão declarado que lião querem pertencer
á sociedade brazilien&e, c:omtanto que seus pais
não e tejllo em serviço das suas repectivas
naçOes.- Ándmda b1achado. )) - Foi apoiada.

o Sr, Carvalho e Mello :- Sr. presidente,
estou ainda tão persuadido da minha opinillo,
qlle tornarei a sustentaI-a, nem me poderãO
resolver a mudaI-a os argumentos dó nobre
preo!-,illallte. São todos elles fundados na am
plidãO com que devcmos receber entre nós
cidadllos de todas as naçOes; e quanto mais
os que en.tre nós nascerãO.

Sustento e sustentarei sempre toda a dou
trina que alargar os principias regeneradores
pelos quaes, gniados nosso legisladores, procu
rarcm augll1ental' a no sa populaçãO.

Elia é minguada, e no seu augmellto con
siste a nossa prosperidade. Por isso mesmo
que temos lal'gos terreno, muitas artes que
instituir e fazer prosperar, n~ce sitamos braços
robustos, livres e valentes para rOlnper e arrotear
terrenos virgens; homens dotados de saber em
todas as artes e sciell ias para doutrinarem
os nossos concidadãos e fazerem prosperar todo
o genero de industria: havemos de ir achaI-os
entre os estrangeiros,

Como pois podia jámais vir á cabeça de
algnem, que principias tllO geralmente reco
nher.idos, e que tantas vezes tenho enunciado

'fOMO VI

9

ne~te augusto recinto, que quizesse agora res
tringil·os e empecer-lhes?

Que mal faz a declaraçno que puz para
certeza e legalidade de um titulo de que muito
depende o bem e regularidade da ordem social,
ao principio geral de que se deve convidar popu
lação estrangeira?

Que embaraço tem o brazileiro, filho de
estrangeiro, em fazer o sobrertita declal'açM,
quando chegou á idade que a lei marcou para
praticar actos valid08? Por c~rto que tanto
Mo faz mal, que é antes util ao individuo em
particular, e ao bem geral do estado o fazei-a.

Assim elle fica na posse certa dos direitos
que adquiria pelo nascimento, e o estado lucI'a
tambem a certeza que é um membro seu só
mente, que abandouou os fóros da nação de
seu pai, e que com animo fixo quer spr membro
da sociedade brazileira,

Tira-se toda a duvida, que póde oecorrer
querendo elle umas vezes aproveitar-se dos
direitos de brazileiro, e algumas outra livrar-se
dos encargos como estrangeiro, ou aproveitar
mercês e franquezas conr.edidas á nação a que
pertencia seu pai. Quando o primeira vez fallei,
dei razOes cabaes pal'a provar que tal addita
menta nãO tolhia a facilidade de chamar povoa
dores ao paiz, e quc tinha a vantagem de
segural-a mais com laço firmes e livres de
duvidas; e accrescentarei a qualidade de domi
cilio, 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, SI'. presidente, que se nsasse
de tão frivolo argumento. As novas e velhas
o têm adoptado, e nem por serem velhas as
naçOes deixão de ser mais polidas e civilisadas.
E nós devemos ir beber os principias de ju. tiça
e legislaçno na8 fonte' que forem mais lim
pidas e puras, ainda que antigas sejll.O, e as
sciencias, maiormente de legislaçãO, começarllo
nos paizes mais antigos d'onde as trasplantarao
todos os sabias antigos e modernos, indo
buscaI-as priIpeiro á Asia, trazendo-os de lá
os gregos, d'onde passar:l.o aos romanos, e
dahi ás naçÕes modernas.

Deixando porém isto com o peso que merece,
continuarei, r. presidente, dizendo, que quanto
julguei neeessario accrescentar ao artigo é fun
dado em raz1\o e ju liça, na pratica e uso das
naçOes polidas, e mui convelliente ás circum
stancias em que nos acbamos.

o Sr, Miguel Oalm.on :-A materia destes
paragraphos e os di cur os de algun Sr. de
putados desperlárll.o-me uma idéa que en
tendo dever submelter 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 para
grapbos nem as emendas em que se trata de es-

2
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trangeiros. En quizera que nós lhes abrissemos :l

porta com vantagens que os animassem, isto é,
aos que quizessem adoptar o Brazil por patl'ia,
para serem membros uteis da nossa sociedade,
e por isso estou mui longe de querer que a
p.oda se abra para toda a qualidade de gente,
n!lo nos convém cá a escoria das outl'as nações,
queremos para brazileiros os bons europeus....
uma lei regulamentar é neste ponto indispen
savel.... Seria bom estabelecer que todo aquelle
estraugeiro que vier povoara Brazil como colono,
e que se apresentar com os seus instrumentos
para exercer alguma arte, ou agricultar a terra,
terá o fôro de cidad110 brazileiro, sem depeno
dencia de outro algum requisito. Poderá talvez
dizer-se que o Brazil D110 precisa lançar mão
destas franquezas, pois por ai mesmo attrahirá
muitos emigrados pelas vantagens naturaes que
offerece e com que os convida, e que além
disto a guerra que está actualmente accesa Da
Europa, e que levará muito tempo a terminar,
deve dar tambem uma boa porção de indi
viduas ao BraziJ.... (O orador foi intel'rompido
pelo SI'. Garnei,'o de Campos que o chamuu á
Q1'dem, dizendo que aguella.s ()bservações só
podião ter lugar no § 8.") Eu fallo na ordem,
o que digo tem relação ao paragrapho que se
está discutindo, posto que tambem a tenha
com o seguinte, fallo antes que este 7° se vença,
porque me parece que a minha idéa tem lugar
entre elle e o 8°. Emfim, como já expuz em
grosso os meus principias, mando á mesa o meu
additamento, que é concebido nos termos se
guintes :

c( Os estrangeiros que na qualidade de co
lonos, e na conformidade da lei, vierem povoar
o imperio.-Calmon. I)

o Sr. Andrada Machado :-Parece-me que
este additamento pertence ao § 8° e D!lO a este:
proposto aquelle nao terei duvida de o apoiar.
mas agora DaO tem lugar, e peço que se reserve
para se offerecer ao paragrapho seguinte.

Assim se decidia,
o Sr. Ribeiro de Andrada ;- (Não se en

tendeu o mesmo tachygmpho.) Depois de dis
correr sobre a materia mandou á mesa um
additamento do seguinte theor :

c( Os fillros de estrangeiros nascidos no im
perio, que, havendo-o deixado, voltarem a elle
com o fim de neHe se domiciliarem.-Ribeiro
de Andl·ada. I)

Foi apoiada.
o Sr. Ferreira França :-Este paraprapbo

diz-os filhos de estrangeiros nascidos no im
perio comtanto que seus pais não estejão em
serviço de suas respectivas nações,-parece-me
que deveria dizer:

c( Os filbos de estrangeiros nascidos e
creados no imperio s!lo cidadaos brazileiros,
ou seus pais ~sFvessem ou n110 em serviço de
:mas nações. )

Eu entendo isto porque apezar de tudo o
rple e tem dito sobre o nascimento, estou
certo que ao lugar em que somos creados se
adquire mais amor, assim como adquirimos
á pessoa que nos cria. Por mim mesmo o
digo, quando tive a minha primeira filha pouco
a amava, ma depois que se creou com migo
quiz-lhe muito. O pai é aquelle que cria eus
filhos j os senhol'es que os têm o podem dizer,
elles n110 querem bem á patria nem-ao pai senão
peja criaçãO, isto é verdade mui conhecida, e
por isso prefiro á condiçãO do nascimento a
da criaçãO, que é a ba e de tudo, e como
tal indispensavel, nem ba ta o domicilio de
que fallou lambem um illustre preopinante,
ao lugar cm que fomos criados é que to
mamos amor, o na 'cimento só por si não faz
nada. Se um homem nascer em uma parte
e fôr criado em outl'a, de certo terá amor ao
lugar onde se criou e não áquelle em que
nasceu. O mouro já grande nunca é bom
christão ainda que se passe para esta religiãO j

mas um mouro ainda criança se fÔl' baplisado
e criado enlre os christãos parece-me que n!lo
ha de ficar mouro. A' vista disto, fi7. a emenda
que li, e que mandarei á mesa.

O SR. SECRETARIO leu a eme rida, c algun
Srs. deputados propuzerão a diviSãO della em
duas partes, mas instando o seu illustre autor
em que se propuzesse por inteiro, assim f) fez o
Sr. presidente, e não sendo apoiada, a sentou
se que era de necessario propõr cada uma das
suas partes.

Julgou-se afinal discutida a materia, e sendo
proposto o paragrapho á volação foi approvado
como estava redigido, ficando por isso prejudi
cadas todas as emendas.

Seguia-se o § 8° concebido nestes termos:
« 8°. Os e~trangeiros natura!isados, qualquer

que seja a sua religil\O. »

O SR. PRESIDENTE :-Agora tem lugar o ad
ditamento do Sr. Calmon, segundo o que ba
pouco se resolveu, para ver se é apoiado.

Leu-se novamente, e foi apoiado.

o Sr. Andrada Machado :-En creio que re
digindo-se novameute este § 8" ficará bem col
locada 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 eatá dito tudo, e se a as
sembléa quizer eu mandarei á mesa esta nova
redacção. O que porém deve tomar-se em con
sideraçãO é a parte do paragrapho que diz
qualquer que seja aSila religillO,-porque n110
sei se fui liberal de mais, isto merece ser bcm
pensado.

A commissão deu commigo todos os direitos
civis aos individuas de todas as communbões,
pela minha parte confesso que nisto tive tambem
em vista o alliciar deste modo os judeus, mór-
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mente os de Surinam que sl10 mui ricos, e de
origem luzitana. Como elles têm por muitas
vezes desejado reunir-se ao antigo tronco de
que descendem, quiz tenLal-m;, dando-lhes os
direitos civis, a virem Ilstabelecer-se no Brazil,
o que seria para nós um grande ganho, tirada
que fosse a tal ogiotagem aque elles sao muito
propensos, e querendo dar-se á agricultura, ti
rava-se assim da sua vinda grande proveito, e
nao se soffrill.O os inconvenientes que elles Lêm
causado em muitas cidades da Europa. Mas
como esta clausula abrange todas as religões do
mundo (úma vez que se reconheça um Deus,
porque quem nao conhece a Deu é inimigo da
sociedade) (apoiado apoiado), merece ser peu
sada com madureza, é preciso que a assembléa
veja se nas nossas circumstancias, no estado de
conhecimentos em que se acha o povo brazi
leit,o convirá seguir já este principio, ou reservar
a pratica delle para melhor tempo, o que eu não
quero é que façamos álgum mal que não pos
samos depois Lalvez remediar, E' por isso que
chamo com muita particularidade sobre este
ponto a attenção da assembléa. Quanto á nova
redacçao do paragrapho eu a mando á mesa j

fica concebido nos seguintes termos :
(e Os estrangeiros naturalisado!iõ, qualquer que

seja a sua re"ligião, ou sejão naturalisados por
carta, ou por simples facto como os colonos que
viereili povoar o imperio na l'órma das leis re·
guJamentares.-And?·udu Machado. )

Foi apoiada.

o Sr. Paula a Mallo : - Eu tambem tenho
um addiLamento a este paragt'apho, salva are·
dacç:1.O que se julgar mais conveniente. Eu qui
zera que dessemos aos estrangeiros os direitos de
cidadão não só pela carta mas pelo facto de do
micilio por sete annos, uma vez que possua bens
de raiz e se case com mulher brazileira ; guio
me pelos mesmos principias que moverão o Sr.
Calmou a offerecer a sua emenda, que se refere
aos colonos_ Eu concebi o meu additamento nos
termos seguinles, salva, como já disse, are·
dacção.

(e Os esLrangeiros, qualquer que seja a sua
religiãO, logo que tiverem domicilio no imperio
mais de sete annos, casados com mulher bra
zileira, e possuindo propriedade territorial, ou
logo que tiverem obtido carta de naturalisaçl1O.
-Paula e Mello. ))

Foi apoiada.

O ~r. Franga : -Sr. presidente, não posso
convir em 9ue se faça artigo constitucional de
uma materla que deve ser objecto de uma lei
regulamentar. Um estrangeiro é qualificado tal
em qualqu.er parte pelo só uso da sua linguagem,
e seu naSCimento o exclue da classe de cidadãos
naturaes. Isto posto, fica claro, que a naturali.
sação civil que a alguns se haja de outorgar é
s~mpre um privilegio concessivel em laes e laes
cll'cumstancias, e depende portanto de um ti·

tulo ostensivo, que é a authentica de sua nova
condiçllo adquirida no paiz em que habita. Nllo
póde pois prescindir-se da obtenção de uma
carta para ser havido como cidadãO, e é isso
mesmo o que suppOe a doutrina do projecto no
art. 6° subsequente do que estamos tratando.
Ora, no § 1° desse art. 6° vêm já marcadas as
premissas sobre qne se hão de conceder taes
cartas de naturalisaçll.o, e a indicaçãO das
mesmas premissas comprehende, posto que
com justa restricção, a-classe dos colonos; isto
é quando elles por seu assento, e domicilio
mostrarem que effectivamente o são, e que,
o paiz lira alguma utilidade dos seus lI'abalhos,
o que se ha de verificar em hypothese por
um juizo ou sentença pronunciada ao dito
respeito. Não póde pois por nenhuma maneira
haver nem conceder-se naturalisaçll.o de facto
aos puros estrangeiros por origem, e nascimento
segundo se contém no additamento do Sr.
Paula e Me)lo, até porque no exercicio pl'atico
dos- direitos induziria isso uma confusão con
sequencia, principalmente nas assembléas das
eleições, onde o direilo de votar é denegado ao
estrangeiro em regra, e é mister provar a ex
cepçll.o ou privilegio immediatamente por um
titulo decisivo. Votarei pois contra o addita
menta.

O SR. PRlIDENTE declarou adiada a dis
cussão por ter dado a hora da leitura dos pa
receres.

O Sr. Maia, como relator da commissllo de
legislaçàO, leu o seguinte:

PARECER

(e A commissão de legislaçao propondo-se a
interpôr o seu parecer sobre o requerimento
dos negociantes desta praça, em que pedem '0
levantamento do sequestro dos bens dos nego
ciantes de Angola, feito em observancia do de
creto de 11 de Dezembro do anno passado,
não póde deixar de fazer suas as solidas, e
mui po.liticas razões expendidas pelos conse
lheiros da fazenda, em opposição á sobredita
pretenção, emquanto se olha em generalidade
á determinação do sequestro dos bens perten
centes a subditos de Portugal.

e( Como porém attendendo com particulari
dade ás circumstancias occorrentes neste se
questro parcial de que se trata, manifesta-se por
uma parte, que os seus effeitos, todos dirigidos
contra um dos mais interessantes ramos do
commercio aclivo deste imperio, e em prejuizo
notavel das suas rendas publicas estll.o em
opposiçao ao fim da medida tomada pelo re·
ferido decreto, e por outra parte considera a
commissll.o, até pelo que lhe foi exposto pelos
supplicanLes, não poder ter lugar resoluçãO
alguma, nas actuaes circumstanciaes, que possa
ser effectiva em beneficio do commercio, e dos
interesses da fazenda publica, sem que se



12 SESSÃO EM 1 DI!: OUTUBRO DE 1823

tome prom pta e euergiea IUcuiua, que destrua
quaesquer obstaculo' que liajão da parte do
governo de Aug()la, selldo lal vez preciso rc
correr a hosliliuades, por' isso sc não uelibera a
inlerpôr parecer, alé porque neste caso nào é
da ua compeleueia, deixando á sabedoria d'
as'elllbiéa tomar o accordo cOllveuien l , e que
a llleSllla cOll1nliss[w nào póde inuit:al'.

cc Paço ua assembléa, 10 de Outubro de
1823,-Jo'é Antonio da Silva Bíaia.- João
Antonio Rodí'igues de Oal'valho.-D. Nuno
Eugen de Locio e Seilbilz.-Bernal'do José
da GUlna.- Eslevão Ribei1'o de Rezende,
JO'é Teixeira de, Fonseca Vasconcello '. »

O Sr, Vergueiro :-Eu creio que a com
miEsão devia dar o St:l1 parecer sobre este ne
gocio porqne para is~o lhe forão rellletlidos os
papei, sem isto como ba de resol ver a a -
e111bléa? Nào sei que baja negocio algum

sobre que a commissão não possa declal'Jr o
seu ju izo, seja qual fôr, e o meu volo seria que
vollaEse tudo oulra vez á meslDa cOlllmis ão
para que assim o execulasse,

o Sr. Andrada Machado: - Se a com
miESrlO vê que o negocio lhe não pertence creio
que tem todo o direito de declarai-o, qualldo
não Lem os dados necessarios diz que nao póde
ajllizar, querer forçaI-a a fazei' o que nao póde,
parece jurisprudencia turca.

o Sr, França :-lsto nãO é jurispl'Udellcia
turca, a assell1bléa luandou que informas e,
deve informar, aqui não se lrala de cOl\Jpe
tencias ou jurisdicções, as comml~sões ni\o
si\o juizes, uem lêm regimenLo que lhes
marque aLlribui~;ões, a decisão da a 'sembléa
é o seu regimento, e corno mandou que inLer
puzessc o seu parecer deve inLerpôl-o, seja bem
ou seja máo.

o Sr, Rodrigues de Carvalho ;- Eu per
gunLo, se quando a assembléa diz á uma
commissão que interponha o 'seu parecer,
deve esta assim fazêl·o, ainda que a ma
leria Ibe seja inLeiramente estranha? Creio
que não, porque os seus membros nao
podem, ainda que queirão, decidiL' do ne·
gocio.

Em lal caso, que é o presente, a com
rniss!1o declara que nao entende do assumpto,
mas que lhe paL'ece plausível o que expu
zerll.o os interessados sobre a nullidade de
qualqueL' medida que não fosse acompanhada
de hostilidades j e creio que não podia fazer
outra cousa. Os seus membrcs tiverão a fran
queza ele dizer que nao entendiM da ma
teria e que portanLo não podião elar parecer. Julgo
que se fez o que se devia fazer e que não tem
lug::u a censura,

O Sr, Ribeiro de Andrada : - Sr, presi:
dente, o regimento mandou creaL- differenles
eommissões, e pelos seus titulos est~o marcadas

as suas aLLribuiçõcs, isto é, as materias sobre
que devem dar os seus pareceres: e por isso
se nOlneárão pam ellas os Srs. deputado que
linhao, ou em quem se suppunha que havião os
couhecimenlos respectivos.

Ora, se a c0IJ1111issãO conbeceu que a ma
teria lhe n110 pertencia, nllo sei que procedesse
com irregulariuade em declaraL' que não podia
dar paret:er sobre ella; ~ eu creio que em
peus;} L' assim não errou, porque a mell vêr esLa
repre5enlaçl1o não devia ir privativamenle á Lal
cornmi~sao j porque se cllnsideramus que se
LraLa de sequesLro de mercadorias, pertence
á commissilo de COllllOerci.J ; se olIJamos que
eSSE; mesmu sequcslt'o vai enLender com as
rendas publicas, pertence á de fazenda: se
aLLendemos a que o seque tI'O para e pôr em
inLeiro vigor depende Lalvez de se ir atacar hos
tilmenle Angola, perLence á ue 311erra ; c se,
finalmente, ponderamos que se traLa U· sus
pensão ua observancia ue UUla lei, cnblu per
Lence á de legislaça.o.

Posto isLo, concluo, que para lermos o
parecer que se prcci a, é necessario que se
combinem esta commis~ões ; e por i 50 en
Lendo que deve ~er remeUido a lodas qualro
reunidas. (Apoú,do8,)

O Sr. Carvalho e Mello ; - Quan lo OUVI
fallar neste negocio, entendi que ~e tratava
de levantar o sequestro mandado aqui praLicar
sobre os generos remellidos pelo negociantes
de Angola, deslinauos para pagamento uo ne
goeianLes brazileiros, que para alli tinhão re
meLtido fundos, os ljuaC:s vinhao preLender, que
se lhes não fizessem bes sequesLros por
que fica vão pl'cjudicados no seus inLeresses,
viudo aquelles generos desiguados já para
seu pagamento e reputando-os pOL' is. o COI\lO
seus.

E ta p~rsuasão provinha de que vi, que
muitas vezes Linh11ó já requeridu semelhanLe
isençao do sequestro, e obre cujos reque
rimenLos live muitas vezes por ordem su
perior de informar' com o meu pareeer ;
agora, pOl'ém, olhando o requerimeuto com
mais reflexilO vejo que outra é a acLua I
preLen ilo.

Pretendem fjUe 'e levanLem os stlqueslros
feitos nas propriedaues dos uegocianles de
Angola, afim de que esLes vao remeltendo ca
pitaes pertencentes a negociantes brazi!eiros que
lá Lêm e CJue ão avullauissimos, narrando os
muiLus incommodos que viráõ a soffrer sem
aquella jusla medida e que me persuado nao
sll.o exagerados. Este reqllerimenLo foi mandado
consultaL' lIO cunselbo da fa:r.enda e sobre esta
parte diversificando de voto os conselheiros,
forão dous delJes de parecer que nno se levan
tassem.

Os fundamentos são obvios: os motivos
politicas porque se orc!enárão taes sequeslros
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subsistem e com m:lior fundamento depois
do partido e deliberaçllo que aquelle pair.
tomou de adhel'Ír com mais aperlados laços ao
partido portuguez.

Com que e panto, porém, não vejo eu, que
no me mo requerimenlo se falJa em uma es
peeie de guerra que pretendem se mande aUi
fazer. Cousa é e!>ta tão incrivel, qlle parece
admiravel que particlllares se lembrassem de
propôr ao governo tão melindrosa medida.

A' vista do exposto claro está, que Uluilo bem
disserllo o membros da cornmissão a quem se
dirigia este requerimento, que nem tinhllo iu
formações cabaes, nem a materia era propria da
sua competencia.

Portanto é necessario dar urna carreira:í
marcha deste negocio, que nao deve ser des
attendido sem exame e averiguação: é de ne
gociante respeitaveis desta praça, que recorrem
á esta augusta assembléa, que deve dar
uma decisão cil'cUmSpecla e justa. Para isto
entendQ que membros das diversas commis
sOes de guerra e marinha, fazenda e com
mercio se escolhãl> e nomeem pelo Sr. presi
dente, e que juntos examinem o negocio, dêm
o seu parecer cLrcumslanciado, e proferirá esta
augusta assembléa um juizo tão seguro como
exacto.

O SR. PRESIDENTE pel'guntou se o negocio
devia ser remeltic!o ás quatl'o commis Oes reu
nidas, corno propuzera o Sr. Ribeiro de An
dada.-Decidio-se que sim.

O R. SECRETARIO MAC1EL DA COSTá leu um
parecer da commissão de legislação sobre o
requerimento de D. Luiza Thereza do Jasei
meuto e outros, que ficára adiado na sessão de
5 de Setembro.

O Sr, Carvalho e Mello;- a petição desta
supplicante vê-se que ella requel' urna pl'Ovi
dcncia extraordinaria por meio de um recurso
lam bem extrnordinario, porque lendo acabado
todos os ordinarios, alé r.om a negação do des
embargo do paço, eslavão esgotados lodos os
meios ol'l!inal'ios, marcados e estabelecidos na
lei.

Recorrer ao soberano, foi sempre licito, por
isso que de qualquer empregado, que não
cumpre o seu dever, póde qualquer qne e
repnta opprimido ou vexado representar a op
pressão ou vexame. este sentido veio esta
supplicante soccorrer-se a este augusto con
gresso para lhe fazer reparar a injustiça que
dir. ter solfrido. Eu nllo sei se sM fundados
em lei os seus qneixumes; vejo só que ella
refere, que se Ihe negou a revista no desem·
bargo do paço o segulJc\o a lei de 1769 já ella
nilo póde conseguir nova revista, porque neste
mesmo alvará se determina, que nao se con
ceda l'evista de oulra revista, impondo-se até
penas aos magistrados que informarem para
segunda revista, tendo-se já negado a primeira,

Nestes lermos o que é nalural e obvio, é
que desde logo se indefira esta petição j mas
corno sem haver as nece$sarias informaçoes
não se decide já, nem se perde em procu rar
conhecer mais a fundo o negocio, sou de pa
recer que se exijão as competentes para conhe
cimento exacto deste negocio.

Póde muito bem acontecer, que das mesmas
informaçoes que se houverem se conheça com
tanta evidencia da injustiça, que esta suppli·
cante apresenta, que nos vejamos obrigados a
dar alguma providencia extraordinaria, o que
todavia será raro j e póde bem ser que então
fixem os regra para não admillir semelhantes 1'9

CUl·SOs.
Tendo a lei marcado as instancias para se

conhecer de qualquer pleito e sendo já as re
vistas um recurso extraordinario, claro é, que
não devião mais e tender-se para não elernisar
as demandas com prejuizo do publico e parti
culal' interesse; e estas sabias razOes são as
que moverll.o ao soberano legislador daquelle
i-\lv3rá a e:1treilar os limites das concessões
delias aliás já prescl'iptos na ordenação.

Jeste sentido sou de opiniãO que se proceda
ás referidas informações e .e nomêe uma com
missão; e seja sobre o parecer delJa assen tada
a nossa resoluçãO, que poderá servil' de regra
neste e outro~ objectos.

Julgando-se rliscutida a materia, propoz-se o
parecer á votação e foi approvado.

O SR. PRESIDENTE assignou para a ordem do
dia: 1.0 A eleiçllo da mesa para o mez de Ou
tubro.2.0 O projecto de r.onstituiçãO.

Levantou-se a se~são ás 2 horas da tarde.
- Luiz José' de Oa?'valho e Mello, secre
tario.

Sessão elO ~ de Outubro

PRESIDENCIA no SR. BARÃO DE SANTO AMARO

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas
da manhã, fez-se a r:hamada, e acharão-se pre
sentes 73, fallando com causa os Srs. Ro
drigues Vel1oso, Araujo Gondim, Andrada e
Silva, Carneiro de Campos, Cameiro da Cunha,
Nogueira da Gama, Araujo Lima; e sem ella o
Sr. Teixeira da Costa.

O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão,
e lida a acla da antecedente, foi appro
vada.

O SR. SECRETARIO MACtEL DA COSTA leu os
seguintes officios dos ministros de estado dos
negocias da marinha e tio imperio :

«( Illm. e Exm. Sr.-De ordem de S. M, Im
perial, communico á V. Ex., que honlem, 1°
do conente, chegou a este porto o bergantim
Ma?'ia, vindo do MaranhãO com 43 dias de
viagem, mandado pelQ 1" almirante lord Co-
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chrane, com officios, em" que participa a faus
tissima noticia de haver feito que aquella pro
vincia proclamasse em 28 de Julho a sua
independencia politica, adhesão ao imperio
brazilico e governo do mesmo augusto senhor.

« As circumstancias de que foi revestido
ttl.o plausivel como interessante aconteci menta,
constão das seis gazetas indusa~, a que se re
fere o mencionado 1° almirante e das quaes se
deprehende, que este feliz resultado se deve ás
prudentes e energicas medidas que el1e tomára
desde 26 do referido mez de Julbo até 9 do
subsequente Agosto. O que V. Ex. levará ao co
nhecimento da assembléa geral constituinte e
legislativa do imperio.

« Deus guarde á V. Ex. - Paço, 2 de Ou
tubro de 1823.-Luiz da Ounha 1I1orei7·a.-Sr.
JOào Severiano Maciel da Costa.)'

Foi recebida a noticia com muito especial
agrado.

« Illm. e Exm. Sr.-Per omcio do governo
provisorio da provincia do Maranbão, em data
de 12 de Agosto do corrente anno, vindo pelo
brigue denominado Escuna Maria, que entrou
bontem neste porto, recebeu S. M. o Impe
rador a muito satisfactoria noticia de ba
verem os habitantes da cidade' de S. Lniz,
capital daquella provincia, com o auxilio do
almirante 101'0 Cocbrane, que alli inesperada
mente aportára no dia 26 de Julho, executado
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 acontecimento no dia 28 do mesmo
mez de Julho á grande familia brazileira e pro
clamado a independencia do imperio do Brazil
e á Sua Magestade como seu imperador e
defensor perpetuo j o que confirmárão com
solemne juramento no dia 1° de Agosto. .

« E o mesmo senhor, congratulando-se por
tM fausto successo, me ordena que assim o
participe á V. Ex. para o fazer constar á augusta
assembléa geral constituinte e legislativa, que
lião deixará de senlir o maior jubilo por uma
nolicia tão importante á sagrada causa em que
todos nos empenhamos.

« Deus guarde á V. Ex. - Palacio do Rio de
Janeiro, em 2 de Outubro de 1823.- José
Joaquim Ca7-nei7'o de Oampos.-Sr. João Seve
riano Maciel da Costa. Jl

Foi recebida a noticia com muito e:;pecial
agrado.

O Sr. Ribeiro de Andrada : - Eu lembro
á esla augusta assembléa que se deve officiar
directamente a lord Cochrane para lhe agra
decer em nome da naçM seus relevantes ser
viços e certificar-lhe que eIles serll.o eternos na
sua memoria. (Apoiados.)

O Sr. Alencar: - Sr. presidente, quando
aqui soubemos da restauraç!lo da Bahia dem0S

todas as demonstrações de alegria, e o objecto
era sómenle a evacuação de tropas inimigas
d'uma cidade j agora é uma província inteira
reunida ao imperio j creio que este successo
nM póde excitar menos o nosso jubilo j nem é
justo que:: os povos do Maranhão se persuadão
que é menor a nossa satisfação vendo aquella
provincia ligada á nos a causa, do que foi pela
retirada das tropas do Madeira.

O Sr. Montezuma : - Eu propl1Z quando
chegou a noticia verdadeira da liberdade da
Bahia, que se déssem vivas, e foi fejeitada a minha
proposta j e portanto não votarei agora por de
monstrações de alegria, porque não vejo que esta
noticia seja de maior interesse do que a da res·
tauração da Babia j nM obremos sem reflexão:
é preci o ter uma conducta sempre regular e
igual nos casos scmelhantes. para nllo mere
cermos censura.

O Sr. Andrada Machado: - Ea dilferença
enlre um e outro succe so: quando se fejeitou
aqui a proposta dos vivas pela noticia da eva
cuação da Bahia, nào sabiamos as condições
com que os inimigos linhrto ahido j se isto se
tinha conseguido á custa dos nossos patricios,
ou com honra nossa j mas agora sabemos que
o feito é glorioso para as nossas armas e que
mais aquella provincia se une á grande família
brazileira.

Na evacuação da Bahia misturavll.o-se os
vivas com as lagrimas, e agora é pura a nossa
satisfação.

Demais, Sr. presidente, não se trata de dar
vivas i o que se propõe é. dar agradecimentos
á lord Cochrane, ao nosso valeroso almirante e
certificar·lhe que nunca nos esqueceremos de
seus serviços.

O Sr. Montezuma sustentou que não havia
inferioridade de importancia na evacuação da
Ballia comparada com a reunião da provincia
do Maranhão ao imperio j porque pelo exilo
daqueIla luta estavão outras provincias a esperar
para se decidir, e que a sua libertaçãO lia jugo
lusitano tivera uma influencia decididamente
favoravel á causa do imperio j e terminou pro
testando que fallando-se assim como fallava o
nobre deputado atacava-se a dignidade da sua
provincia.

O Sr. Andrada Machado insistiu na diffe
rença que fizera entre os dous snccessos, as
severando que nunca se lembrára de atacar
a Bahia j mas sendo novamenle contestado
pelo Sr. Montezuma, o Sr. presidente chamou
á ordem os dous nobres deputados.

o Sr. Ribeiro de Andrada :-Um il1ustre
preopinante disse que nós deviamos ter uma
conducta uniforme nos casos jdenticos j e eu
entendo que procedemos assim tendo lugar a
minha moção.

Quando se restaurou a Bahia propoz-sc aqui
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por indicação, e lembro-me que foi do Sr.
Pereira da Cunha, que se fizesse constar ao com
mandante em chefe do exercito e ás tropas,
quanto tinha sido agradavel á esta assembléa
aquella noticia, e que elle fosse encarregado de
dar a todos os que tiverão parte em tão feliz
acontecimento, os agradecimentos da nação;
agora sabe-se deste outro grande serviço com
todas as circumstancias pelos officios de lord
Cochrane, faço uma igual indicaçllo, parece·me
q vamos com regularidade, porque seguimos
.a mesma marcha em ambos os ca os.

Depois de algumas l'eflexOes assentou-se que
devia fazer-se a proposta por escripto e o Sr.
Ribeiro de Andrada mandou á mesa a seguinte:

cc Proponho que se omcie ao 1" almirante,
reconhecemlo os serviços que acaba de fazer
á causa do imperio, promovendo a reunillo da
provincia do Maranhão ao imperio; e decla
rando-lhe que a nação jámais se esquecerá. 
Ribei7'O de Andrada. »-Foi reservada para a
hora das indicaçOes.

O Sr. Vergueiro pedio que se lessem alguns
artigos mais notaveis das gazetas e resolvendo a
assembléa que assim se fizesse, leu o Sr. se
cretario Maciel da Costa os referidos artigos.

Passou-se á ordem do dia e procedeu-se á
eleição da mesa e suhirão eleitos: para pre
sidente o Sr. Ribeiro de Andl'ada, com 43
votos; para vice-presidente o Sr. Pereira da
Cunha, com 45; para secretarias elfectivo os
Srs. Maciel da Costa, com 36 ; Miguel Calmon,
com 23; Maia, com 20 ; Fernandes Pinheiro,
com 17 . e para supplentes os Srs. França, com
13 e Montezuma, com 12.

Seguio-se a 2" parte da ordem do dia que
era o § 8" do art. 50, com os additamelltos e
emendas correspondentes, que ficára adiado na
sessão antecedente.

O SR. HENRIQUE DE REZENDE offereceu a
emenda seguinte;

cc Proponho a suppressllo da 2n parte deste
paragrapbo.-Henriques de Rp.-zende. II - Foi
apoiada.

Julgou-se discutida a materia ; e proposto o
paragrapho, venceu-se que passasse tal qual
estava redigido.

o Sr. Fernandes Pinheiro: - E' do meu
dever lembrar á assembléa que na confor·
midade da il?dicação approvada do Sr. Lopes
Gama, devem selO chamados para a votação dos
artigos constitucionaes todos os Srs. deputados
que estão presentes á chamada; e agora achllo-se
alguns senhores róra da sala.

o Sr. Lopes Gam.a :-Eu fiz a minha indi
cação para que se chamassem os Srs. deputados;
se V. Ex. os mandar chamar nada mais ha
a fazer, porque os senhores 'lue não vêm é
claro que nllo podem.

O SR. PRESlDENTE mandou chamar os Srs.
deputados que eslavão fóra e ,ierllo alguns.

O Sr. .A.ndrada Machado: - A indicação
diz que se chamem e nllo diz que fica nuUa a
volaçao que estiver feita; porém, parece-me
que para tirar toda a duvida V. Ex. fará bem
em propÔr se a assembléa julga que se deve
proceder á nova votação por não estal'em pre
sentes lodos os Srs. deputados que o estavllO
á chamada.

O SR. PRESiDENTE propoz :

10. Se era precisa 2° votaçllo.-Venceu-se que
não .

2°. Se passava o additamento do Sr. Miguel
Calmon.- llo !lassou.

30
• Se passava a do Sr. Paula e Mello.-Nllo

passou.
Entrou em discussllo o art. 60 § 10 do tbeor

seguinte;
cc Art. 6° Podem obter carta de naturali

sação;
cc 10. Todo o estrangeiro de maior idade que

tiver domicilio no imperio, possuindo nelle
capitaes, bens de raiz, estabelecimentos de
agricultura, commercio e industria, ou havendo
introduzido ou exercitado algum commercio ou
industria util, ou feito serviços importantes á
nação. ))

O Sr. Carvalho e Mello; - Tratando-se
neste paragrapho quaes devem ser as quali
dades dos :.rue pretenderem ser naturalisados,
explicarftO-se muito judiciosamente lodas as
precisas polra conseguirem a naturalisação j e
nesta doutrina se conformárao os no sos sabias
compiladores com o que está estabelecido em
quasi todas as constituições.

O que neste paragrapho se exige, é não só
de justiça, mas tambem de utilidade commum.
Em geral ganha-se para a povoação sempre
que se convidão homens j mas para que estes
possllo ter os direitos de cidadãos, mui justo é
que tenhão as qualidades no paragrapbo re
contadas.

Portanto, Sr. presidente quando me levantei
não tive em vista impugnar tao judiciosos
principias, que contém em si tantos motivos de
utilidade commum e que têm sido abraçados
por toda as nações civilisadas.

Tendem ao principio geral de franquear,
quanlo ser possa, a entrada dos estrangeiros.

r enbuma nação precisa tanto de gente como
a nossa; temos terrenos extensos, costas des
povoadas e só nos falta gente. Não podemos
receiar a subsistencia della ; a natureza.é nestes
ricos paizes tão imperiosa e productiva, que
devemos esperar que braços fortes e livres ar
ranquem della riquezas prodigiosas.

Os i!lustres compiladores tanto seguirllo no
projecto o principio geral de franquear a en
trada, que até estabelecerão, que serillo ad·
miltidos estrangeiros, qualquer que fosse a
sua religiãO.

Comtudo, como Dilo estamos em estado de
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povoar este vasto paiz tão favorecido da na
tureza, com homens immoraes e criminosos,
não devemos procurar só homens mas sim os
que tiverem mOl'3lidal1e e costun;es,

~'tal o meu modo de pensar a este res
peito! que prescindiria antes das qualidades
refel'ldas nesle paragrapho, ácerca da indu lria
e cap~taes que elles tragão, do que da falta de
moralidade.

Qualquer homem adquirido entre nós, ainda
que nao tenha cabedal ou industria é um
homem, traz braços e cabeça e é um 'ente que
póde conc?rrer I?ara a povoaçll.o e pala o aug
m~nto da mdustl'la. Com tanto que nào seja de
maos costumes, todo o homem vem a ser
util, e nós queremos cidadãOs probos e não
entes viciosos.

No systema passado, que arguimos de des
potismo, franqueava·se muito mais a naturali
sação no desembargo do paço; se nao erão
perversos nem criminosos e erão de bons coso
tumes, admiLti~o'se e naturalisavão-se.

Se algumas nações têm limitado a naturali
sação s.ó aos principias recontad08, é porque
têm mUltas braços a ponto de lhes ser necessario
promover a emigração.

Mas nós que temos povoação tão minguada,
como seremos contradictorios aos principios
que tem'os adoptado? Parece-me que nM ba
argumento qlle possa ser contrario á este modo
de pensar.

Nós tivemos entre outras desgraças a de per·
tencermos a uma nação mui pequena: dahi
vem o defeito da falta de população, havendo
de mais a lei que vedava aos estrangeiros casar
e residir no paiz.

Tivemos além disto a desdita da imporwçM
de escravos para povoar este rico e ameno paiz
com os barbaras da costa d'Africa em troco
dos mesmos barbaras indigenas do paiz que
expulsámos, exterminámos e quasi extinguimos.

A' vista do exposto parece-me, Sr. presi
dente, que além do referido no paragrapho de
que tratamos vem ao justo este accrescenta
menta:

« E todos os que forem do boa moral ecos
lumes.-Ca1·valho e jJ1ello. "

Foi apoiado.

o Sr. Montezum.a :-Eu não me levanto para
combater a doutrina do artigo, e julgo que loda
a assembléa está persuadida da conveniencia
dos principias em que elle é fundado; quizera
sómellLe accrescentar que tambem estavà no
mesmo caso o estrangeiro que adoptasse por
seu filho um brazileiro e aquelle que cas.1sse
com rnulhel' brazileira.

No primeiro caso temos um actu de decidido
amor, e bom é que haja reciproca retribuiçãO;
e no segundo chamamos os estrangeiros a con
trahirem .consorcias com as brazileiras; pa
rece-me Islu con veniellte e por isso propollllO

que, salva a redacção, se accrescente o se
guinte:

(( 1°. O estrangeiro qlle adoptar por filho um
brazileiro.

(( 2°. O eslrangeiro que casal' com brazileira.
-O deputado Montezuma. »

Foi apoiado.

O SR. PRESlDENTE declarou adiada a discl1sR[l.o
por dar a hora da leitura das inJicuçoe .

O SR. ~ECRETARlO MACIEL DA COSTA leu a ju
dicaçll.o do r. Ribeiro de Andrada olTerecida
no principio da sessão,

o Sr. Montezu=a :-Eu nào prelendo com
bater a proposta, limito-me a fazer I1ma de·
claraçll.o.

Eston convencido que a lord Cochrane deve
o Brazil os maiores serviços: que este almi
rante merece eternamente, ou ao menos em·
quant? durarem suas boas intenções, applausos
e elo.glos j mas parece·me que tudo i to póde
malllfe tar·se de o:Jtra IDanei ra, e que não é
regular fazêl·o pelo modo proposto.

Esle corpo, senhore , é constituinte e legi8'
l~tivo; e a nomeaçao dos empregado, a ava·
haç!l.o dos seus serviços e a consideraçao
deJles para os reconhecer dignos dos agradeci·
mentos da patria pertence ao govel'1lo.

Ainda me lembro das reflexõe de Hyppolito
sobre a conducla das CÔl'tes de Portugal em
casos analogos.

Esse escriptol' brazileiro e sabia, e que po
del'la chamar-se o me lre dos periodistas, cen
s~rou o tomarem as côrtes de Portugal sobre
" o darem elogios aos militares e receberem

delles felicitações quando vierão pal'a a Bahia.
Dizia elle, se bem me lembro, porque lIa

muito tern~o que o nào leio, que uma assembléa
uM devia meller-se a dar elogios, porque além
de excitar desconfiança de querer ingerir-se em
allribuições do poder executivo, poderia dizer-se
que por aquelle modo linha em vista gl'angear
partido entre militares. em se diga que o caso
é diLTerente, porque o serem mais relevantes
os serviços de que tratamos, não far. que no
rnndo nll.o seja a mesma cousa; em ambos ha
o corpo constituinte e elogios dados á militares,
ou chefes de mar.

Sou pois de parecer que se declare ao go
verno que a assemuléa reconhece os relevantes
serviços de lord Cochrane, a qnem se deve, em
parte, o poder dizer-se que estão salvos todos
03 pontos do Brazil j porque me parece que nM
é proprio da assembléa ol1iciar direclamente a
lord Cochrane ; o que é da compelencia do go
verno elle que o faça.

Approvo portanto que a assembJéa nllO fique
muda, mas que O!'í seus selllimentos os declare
ao govemo, para este fazer as parliciflações ne
cessarias.

O sr. Prança : --- Eu principiarei por per·
\)Ilulal' se a assembléa se intl'ometteria jus-
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tamente a conhecer de qualquer máo serviço,
que por ventura fizesse o 1° almirante, nas
com missões de que o governo o tem encar
regado? Certamente que não: pois nem menos
está em alguma obrigaçAo de lhe dirigir lou
vores por bom serviço que só os deve eJle re
ceber do mesmo governo, com quem imme
dia ta mente se entende. Fazer-se aquillo que se
nllo deve mo tra empre falla de entendimento
em quem obra.

Tratou-se aqui, é verdade, c1e fazer demons
trações honro a á tropa da Bahia; mas a
deliberaçAo versou sobre caso diver~o; porque
o cl ere da mesma tropa dirigira as suas feli
citações e prote tações de adbesa.o e respeito á
este congresso; o que não havia fical' sem
re posta condigna. Ma a respeito do lU al
mil'ante ba por ventura outro tanto?

Já dirigio e1Je as suas felicitações ao corpo
dos representante' da naçllo brazileira ?...

Já com elles e congratulou dos felizes suc
cessas do pavilhão do imperio sobre as aguas
do occeano? TãO, certamente, nem nó couhe
cernas ollicialmente a e te servidor do estado;
posto que particularmente o conheção alguns
elos Srs. deputados.

E' necessario, senbores manter o decóro que
subaltel'l1a as- acções dos individuas nas socie
dade , a sim como os mesmos individuos : não
serei nunca escrupuloso ob ervador da etiqueta
como mero cidadão: mas nos empregos não
negarei nunca, nem renunciarei os direitos de
preced ncia e consideração que é devida á
sua jerarebia politica.

Os representantes de uma nação, segundo
enlendo, uAo são os que hão ele abrir o passo do
cumprimento em parti 'ular com os servidures
qne estão ao soldo da mesma nação; seja qual
fôr a sua condição.

Congratulemo-nos pois com o governo pelas
boas novas que nos dá, do feliz resultado das
sua em prezas pela coop laçll.o do I"almirante;
que aliás do mesmo governo receberá os pre
mio ela bonra que cumprir fazer-se-lhe.

Este é o meu voto.

O Sr. Costa Barros :-Sr. pre idente, não ei
que a assembléa faJte ao seu dec6ro em agra
decer á lord Cuchrane, em nome da naçào que
l'epresenta os serviços relevantes, feitos pela
esquadra brazileira. (Apoiado.)

Ao Brazil sM feitos tJdos este gmndes
serviços; toda as provincias têm parte nelle ;
logo, todas as provincias devem agradecer á
lord Cochrane o ter cooperado para a sua libero
dade e fazel'em-n'o competentemente pelos
seus repr sentante que Ião nesta sala.

Oulra cou amai ; n6s nAo temos a marcha de
triu01pho que havia na antiga Roma, e como
lord Cochrane o merecia se o houve e, decre
temos esta especie de triumpho, isto é: decrete-o
a nação agradecendo seus bons serviços.

TOMO VI

O Sr. Ribeiro de Andrada :-Sr. presidente,
lord Cochrane foi mandado forçar as tropas do
Madeira a que sahissem da Bahia; e tendo feito
isto cumpria com a sua obrigaçll.O, fez ludo o
que se IlJe determinou; mas pergunto eu agora,
e n110 fez mais nada? Os serviços depois pres
tados entrão na espbera dos primeiros? Eu digo
que nAo.

Elle sabia, é verdade, que era do maior inte
resse o promover a reunill.O de todas as pro
vincias ainda dissidentes; mas não tinJla ordens
para isso; logo, o que elJe fez, é um acto filho
da sua adbesão ao imIJerio, é um livre arbitrio
todo seu, e que o con titue digno da alta estima
da nação brazileira. Ora, se o serviço é feitu á
nação, como se julga improprio que esta
assembléa o agradeça? O que é esta assembléa ?
E' a nação representada; e quando a nação
se alegra, não ha de a assemLléa alegmr-se?
NãO comprebendo este modo de pensar.

Diz-se que este agl'adecimento é da allribuiçãO
do poder executivo; mas como, senhores? Este
premio é premio de opiniãO, e por isso proprio
desta a sembléa; só ella póde dizer a lord
Cochrane :-A naçãojámais esquecerá os vossos
serviços.-Isto nllo é premio determinado por
lei, se o fÔra o poder executivo decidiria se
eslava nos termos della; mas no caso presente
é da sua competencia agradecer a quem tào
bem- serve á nação, nem por principio algum
lhe póde ser um tal ado embaraçado. u tento
pois o que propnz.

o Sr. Silva Lisboa:- Sr. presidente, estou
maravilhado de ver a opposiçll.o á proposta de
Voto de Agradecimento desta augusta as embléa
ao lorel Cocbl'ane pelos seus eminentes serviços
ao imperio do Brazil, á vista do officio do go
verno, que participa o do mesmo lord, noti
ciando o seu esplendido feito, com que em 28
de Julbo se apresentou com a esquadra imperial
nas aguas do Maranhão, e, s6 com a sua inti
maçll.O á usurpadora força inimiga, que
retinha a cidade sob o jugo do ,governo
lusitano, fez impossivel a resi tencia á armas
imperiaes, e arvoruu a bandeir'a e trellada na
cidade, que inesperadamente teve t:\o decisivo
auxilio, e que logu acclamou ao Sr. D. Pedro I
por imperador e defensor perpetuo do Brazil.

Porque ste congre o não seguirá o exemplo
do parlamento britannico, que tem por costume
dar publico testemunho de reconhecimento dos
grar.des serviços dos seus generaes e almirantes,
quando se prestll.o em occasiões assigoaladas,
dando seu Voto de Agrade~i1llento aos heróes
da p,llria? Temos em memoria o exemplos
recentes das caropanltas da Penin ula de
He panha: quando vinhão as noticias das
victorias do lord Wellington, o mesmo parla
mento mais de umavez sanccionou a proposta
do T'(}to de Agmdecimento.

E noto rio que os grandes servidores do

3
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estado de Inglaterra aprecião tal Voto de Agm
deoimento sobre todas as honras, e titulos, que
o governo pO'5sa dar em premio dos mais I'C'
levantes serviços, considerando·o ju tamente
como a expres. ão da gratidão e vontade geA'al
da nação. Pra:m aos céos, que este congresso
tenha sempre por modelo o parlamento da
Grã·Bretanha, -e seu espirito nacional!

Sr, presidente, qualquer que serve ao seu
paiz, preza muito o reconhecimento e louvor
de seus concidadãos, e muito mais o agra·
decimento que pelos seus serviços lhe dá
alguma corporação, que representa a cidade ou
provincia, a que pertence, Nada póde ser mais
ljs'ongeiro do que se tal agradecimento vem
das representantes da nação. Não póde por
tanto entrar em justa duvida ser da dignidade
desta augusta assembléa dar o seu Voto de
Agmdecimento ao lord Cochrane, sendo o in
terprete do' grato espirito do povo brazileiro ;
pois a fausta noticia do sobredito esplendido
feito, que por si falia, tem produzido tal jubilo,
e tllo notorios lances de admiração e vene
raçllo daquelle heróe em todos os animos,
'que bem se póde dizer, que todo o pulso bate,
toelo o coração pula, toda a lingua é unisona
em seu louvor,

Eu não tinha ainda a homa de me achar
neste congresso, quando veio a noticia da
restauração ua Bahia, que tambem muito foi
deviJa ao bloqueio, e bem sabidas operações,
do lord Cochrane nessa estancia maritima,
Entilo, supposto fossem todos os concidadãos
unanimes em reconhecer o seu poderoso in·
fluxo na resoluçãO que o inimigo tomou de
abandonar o porto, que tllo facilmente in
vadira pela va tidão da Bahia, tambem pela
mesma causa facilmente fugindo com a frota
de seus sectarios, bem que para uar no Atlan
ti o o espectaculo de sua ignominia, não
saLendo, nem podendo, dar protecção aos na
vios, que escoltára com superior esquadra;
com tudo o grande prazer da restauraçtl.o era
não pouco contrabalançado pelo al'l',ojo dos
invasores; que par.ecillo acarretar com impu
nidade as riquezas do paiz; nllo tendo ainda
chegado as noticias, que depois viel'ão, dos
destroços e apresamentos que o lord fez na
frota e embarcações armadas do inimigo,

Até os espíritos mais anciosos pela inte
gridade do imperio sentiao latente sceptirismo
sobre o feliz exito da luta, em que estamos
empenhados, vendo as provincias do Maranhão
e Pará agrilhoadas com os ferros de Portugal.
Bem que ha pouco sobreviesse a boa nova
dos felizes esforços da provincia do Piauhy
para exterminar as tropas porluguezas, e já
apertando·ª,s nas visinhanças do Maranhão,
comtudo ninguem imaginava, que estivesse tao
proxima a redempçao dessa cidade por auxilio
do lord Cochrane.

Se elle deu este auxilio, seja por imme-

diata ordem do govemo, seja porque o e, pirilo
que pre ide o imperial conselho, tendo con
fidencia justa e neces aria em seu escolhido
almirante, lhe havia dauo carta branca para
fazer o que entendes e ser a bem do imperio ;
é incontestavel que o lord fez um servi ço
incomtnen uravel á naçll.o brazileil'a; e o ino
pinado do feliz uccesso redobra o seu valor,
e enche touus o' peitos de affeclõ e agrade 
cimento, paI' verem agora perfeitall1ente esta
belecida a integridade do imperio, assegurando
nos a base do tI iangulo uo BL'3zi!.

Outra consideração realça os motivos do
nosso agl'adecimento, e vem a 'er, o mostrar -. e,
ntl.o ó a vantagem, mas tambem a necessiuade
de marinha impel'ial, para segurança do 8razji ;
afim de se impossibilitaI' qualquer lenlativa
dos inimigos portugueze, que externamente
machinem contl'a a integridade do imperio, e
qualquer manobra de aventureiros intel'Oo,
que pbantasiem algum vil conloio para a
quebra da Uniã,o de todas as parte inte·
grantes do B!'azi!. E la augusla assembléa em
pl'oxima deliberaçãO sobre o numero das pro
vincias componentes do imperio, considerou
com razão, que os habitantes das pI'ovincias
do MaranhãO, Pará e Rio Negro, uniformemente
querill.O aquelta Vn'ião; e por is o Mo hesitou
em incorporal-as na enumeraçll.o constitucional
já anccionada,

Todavia a 110 sa completa lranquillidaoe
sobre este ponto é o effeito da magnifica fa
çanha que dá immortal gloria ao lord Coo
chrane, Daqui em diante todos os entendi
mentos sertl.o convencidos da 1Jla:uima de Estado
do celebrado orador e con ui de Roma que
tanto recommendou o conselho de Themis
tocles - quem tem o senhorio do ma?', tem
necessariamente o ilnpel'Ío na tel'1'a,- Qui maTe
tenet, eum nece8se est re?'tmt '[JotÚ'i, (Oioe'l'o.) A
balalha naval d'Actitt'ln deI] o imperio de
Roma á Augusto, abatendo o poder dos triulTI
viros, antes seus socios. A batalha naval ele
Lepanto obstou á invasilo dos turcos na Eu
ropa.

O illustre po!'tuguez Nuno da Cunha eslava
certo na dila maxima, com que susteve o
imperio lusitano na India, dizendo, quando
foi mandado retirar por cabala da cÔrte :
Deixo na Jndia duzentas e setenta vélas, e
gual'Oiçll.O para ellas; e tarde virá gover
nado!' que me ponha o pé adiante. - Bona
parte bem reconhecia a importancia da ma
rinha, quando desdenhava as forças navaes
inglezas ; havendo affectadamente por absurdo,
que o governO brilannico tentasse com ellas
bloquear a Europa: mas publicamente reco
nheceu, que na guerra da França o lord
Cocbrane, só com os seus B1"I./,Z6tes, poderia
destruir em Charente todos os navios fran
cezes ahi estacionados, se fosse completamente
auxiliado pelo seu almirante.
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As razOes dos Sl's. MOllLezuma e França,
que aliás reconhecem os grandes serviços do
10rd Cochrane, se subslancião, -em que eIle
não dirígio immediaLo officio á esLa a~sembléa j

e que não é da dignidade della fazer ados
de precipitação, não Lendo ainda completa
informação das circumslancias do successo.
Porém é cerLo, que em todes os paizes consLi
tucionaes a direcla correspondencia dos ge
neraes e almirantes é sómente com o governo,
e não com o corpo I gi laLivo j e no presente
caso bastaria a honra do lord Cochrane para
nos cp.l'lificarmos da verdade do facto, com
si mplicidade e modeslia exposto em seu officio
ao governo imperial.

Tambem temos officio do governo provi
sorio do Maranhão, além da incontestavel no
toriedade do facLo pela embarcação que di
rectamente dal1í veio. Portanto não convém
re-ervar a demonstração da assembléa no
reconhecimento e Voto de Agmdecimento dos
serviço prodigiosos do lord Cochrane, que
parece Ler reproduzido a maravilha da his
toria sagrada, quando, ao som das trombetas do
general de Israel, se abatêrão as forLificaçoes
inimigas. Seja-me licito aqui lembrar, que
o senado de Rama (que era considerado
como um conselho de 1'eis) quando teve a no
licia das vicLorias do seu ScipillO Africano, que
segurárllo o impel'io romano, mostrou tal
alvoroço e eritbusiasmo de agradecimento ao
heróe vencedor, que os senadores á porfia lhe
votarão as honras nunca a algum outro dadas,
de lhe levanLarem esLatuas no capitolio, no fÔro,
nos comicio e até no sanctuario de Jupiter, e
com a dignidade de consul e dictador perpetuo;
mestrando-se elle então (como diz Valerio Ma
ximo) grande homem, não menos em recusaI-as
que em mereceI-as. Non defuit majoribus g1'ata
mens ad prremia uperiori africano exolveJ!da.
Si qwidem ma:villla ejttS me?·ita pa1'Íbus orna
mentis decora1'e conati ~"Unt. Volue?'unt illi
6tatuas in Oornitio, in ROst1'ÍS, in Ouria. in
ip,~a denigue Jovis Opio Ma.'C. cella ponere:
vol'uerant imaginem Ifjus triumphali omatu
indutam capitolinis pulvinclR"WtlS applicare,
Volue1'unt ei continuw/t pe?' omnes vitre amws
OO1l,S'Ulutt~m,'Pe?-petua1nqueDictatu?'ant tribue?'e:
quorum ibi nihil nec plebicito da?"i, neo Senatus
consulto dece?"Iti patiendo, pene tantun in rectt·
sund'is hono1'ibus se gess-it, qt~anttt?n egemt in
emerendis. (Valel'io Maximo, li v, 4.°)

Conformo-me por a proposta, e só tenho
duvida, que ubmetto á esta assembléa, quanto
á clau 'ula ultima, de que o B1'azil ntmca se
esquece1'ú dOI! ?ne1'itos e se1"lJiços do l01'd Oochmne;
pois este caso é impossivel j visto qlJe o BI'azil
jámais terá esquer:imento do seu dever, e o
heróe bem póde dizer - E:vegi lJ!fonumentu?n
CEre pe?'ennius,

o Sr, Fernandes Pinheiro ;-Não me pro-

ponho já a sustentar a presente indicaçãO: nl10
é possivel avançar a mais do que se tem dito
(·om tanta erudição. Unicamente proponho-me
a combater, para que não passe, a expressão
que ouvi aqui emillir, de que esta assembléa
se degradaria da sua dignidade, se directamente
votasse louvores e agradecimentos á lord
Cocbrane, pelu relevanLissimo serviço, que
acaba de fazer á nossa sagrada causa: pergunto,
a camara dos representantes em Inglaterra é
inferior em dignidade a esLa assembléa ?

1 inguem me responderá que é inferior j pois
tenho nas mãos um exemplo frisante, dado por
esse povo o mais cioso das suas prerogativasj
monnmento historico, que até vem inserto na
compílação das nossa leis extravagantes j é a
carta de 16 de Dezembro d~ 1762, em que o
orador ou presidente da camara dos represen
tantes, por immediata resoluçãO della, apre
senta ao conde reinante de Sckaumbourg Lippe
os agradecimentos dos communs da Grã-Bre
tanha, congregados em parlamento, pelos impor·
tantíssimos serviços feitos na defeza do el-rei de
Portugal, alliado de Sua 'Magestade Britannica ,
(Alguns senhores dis e?'ão-léa- e -e o orado1'
leu.) Portanto voto pela indicaçãO, com a sup
pressão judiciosa, proposta pelo meu amigo o
SI'. Silva Lisboa.

O Sr. Andrada Mhchado :-Eu estou certo
que toda a assembléa está, como eu, animada de
inLeres e pela gloria do nome brazileiro, e bem
persuadida que o acontecimenLo de que se trata,
por isso que contribue para augrnento daquella
gloria, merece eLernos louvorlls da nossa parLe;
não ha um só deputado que não concorde nisto j

a divergencia de opinillo é sobre o canal que ba
de levar estes louvores.

U1D ill ustre deputado, tomando este louvor,
ou agradecimento, como premio, disse que
a sim nos iugeriamos no que pertencia ao poder
executivo j fias ao mesmo tempo que se 0ppõz
a esta supposta Íllgerencia, queria que real
mente nos ingerissemos propondo que man
dassemos ao podei' executivo que o fizesse; o
que seria mil vezes peior, porqu~ .o obriga
vaDIos a dar como sua, Ullla oplllJão nossa.
Supponhamos que por desgraça o poder exe
cutivo julgava que nllo tinhão lugar os agra
decimentos, o que faziamos nós forçando-o
a que os dés:;e? Fazíamos que obrasse coo
acto.

Portanto se ao nosso conbecimento tem
cbegado a grandeza dos serviços, mostremos
directamente a nossa opiniãO sobre eIles, e
dellJos, em nome da nação graças a quem os
fez.

Ouvi tambem dizer que se assim praticas
semos desceriamos da nossa categoria j mas na
republica romana 0110 se pensava assim j o
poder executivo residia nos consules, e todavia
o senado dava, como fez a Cicero, até o titulo
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lle pai da palria, quando se merecia; e na
Inglatel'l'a, como já mo t!'Ou com um exemplo
o SI', Fernandes Pinheiro pratica-se o mesmo
quando algum varão i!lustre concorrI) com
lias proezas para a gloria e dignidade da

palria.
Ora, se isto as im se usa eOl tal nação, se

gllramenle uma das respeitaveis da Europa, que
muito seria que nós o fizessemos tambem?
Vamos apó della, e não nos havemos de en
gauar.

Demais, eu julgo que longe de nos ab~ter

mos mo tramos assim superioridade marcada,
lJorql1e só o snperior julga do merito do ser·
viço e o galardoa. Portanto como lJenbum dos
Srs. deputados dnvida do merecimento do
bravo Cochran p ; voto pela indicaç!l.O e approvo
tambem o arrebique do SI'. Silva Li boa para
que nunca pareça que a naç!l.o brazi!eira po
deria esquecer-se de quem bem a serve.

O Sr. Monte3uma: - O illustl'e deputado
que acabou de fallar' engana-se na inlelligencia
quc dá ao meu disclll'so. Suppõe que eu disse
que a assembJéa ordenasse ao govern.o que
fizesse elogios a lord Cochrane; mas eu nao
disse tal j o que propuz foi, não se dirigir dire
ctamente a assembléa a lord Cochrane para
lhe agradecer serviços prestados á naç!l.o, e
simplesmente declarar ao governo que os jul
gava bons, sem que disto se iuferi se que queria
que o mesmo governo lhe officia se; e por
tanto ao que disse o illustre preopinante, de
duzido desta s'upposiçao, não é nece sal'ÍO res
ponder.

Eu onço fal1ar em declaração de benemerito
da patria; e creio tjue um tal titulo não deve
dar-se sem madura deliberaç!l.O, porque o con
sidero como um dos maiores premios de re
levantes serviços, e não é no meio do enthu
siasmo que offusca a razão que pócle acertar-se
com o justo, tendo a balança ouro-fio para dar
ao lord o que é do lord ~ á naç!l.o o que é
da nação,

Seria pois acertado deixar passar a febre
que a todos actualmente nos ataca para entàO
deliberarmos. Quando chegou ás côrtes de Por
tugal a noticia de que el-rei o Sr. D. João VI
tinha jurado a constituiçãO que ellas fizessem,
mostrou a assembléa um enthusiasmo exces
sivo, e já se propunhão mil cousas; então o
prudente, o liberal, e, bem porlemos dizer, o
sabio Castello Branco disse :-Não é hoje a
occasião de deliberal',- e se algum titulo se
tivesse então decretado, haveria agora mais um
motivo de arrependimento; deixemos; porém
isto de parte por que não quero considerar por
este lado a materia que está em questão.

Se a assembléa tem em vista dar o titulo
de benemerito da pátria a lord Cochrane, trate·
se disto; mas appareç!l.o officialmente os seus
tierviços, tome-se conhecimento delles COIU o

vagar e madlll'eza necessaria, e se o Ulel'e(;er
decrete- e e se titlllo.

Eu n1\o cedo em gratidl10 a nenhulll tios
Sr . deputado ; a gratidao é puni miln um dos
prim ,iro deveres j e porL nto não serei uelH:\
siado escrupuloso no exame do serviço, mas
tambem não quererei que e lhe decrete já um
titulo tào ublil11e. Seguinuo-se o que propuz não
ficamos mudos; reconhecem-se e.tes serviços,
e não parecemos querer' entender-nos (;om o
100'd, o que póde dar lugar a sinistras interpre·
tações, O r, Li boa lembr'ou que preci avaLOOS
muito da força maritima por'lue quem quer ser
seuhor da terra ha de sêl-o do mar; eu con
venho na neces idade daquella força e na de
um bravo almiraute como lort! Cochrane, mas
n3.0 vejo comtudo que devamos deix;jr por isso
de ser moderados e circull1 pectos. Os exemplos
do senado de Roma, e da camara lus 'ommuns
de InglatelTa tamb·m me não fazem lIludar de
opiniao, não ó porque os exemplos nem sempre
têm pua mim gl'ande peso, mas porqup. lanto
em uma como em outra parle tratava-se tle de
cretar premio de serviço, e quando e quizel'
aqui trati1r do mesmo, conhecIdos e conside
rados os do lord, eu tambem julgarei jl:1sto que
a sim se faça, porque se delibera com inteiro
conhecimento de causa j em uma palavra assim
como as leis rnarcão as formalidade com que
se julga dos crimes, tambem d~o us meio::; de
prem iar os serviços.

Eu julgo ter respondido ao nobres deputados,
e mostrado que nãO me oppoubo a que e dêm
elogios a lord COc!ll'ane, a duvida e ·tá no
modo de os dirigir; e sobre i to já declarei o
meu voto. Sóruente ob ervarei, e por ultimo,
tjue nao estou pelo que di se o 'r. RilJ ,iro de
Andrada quando fallando dos serviços do lord
accrescentou que elle fizera mais do que era da
sI/a obrigaçllo.

Sr. presidente: a obrigaçllO tle lorel Có
curane n!l.o era só livrar a Babia, era tambem
fazer a guerra aos luzitanos; portanto o lord
nao fez mais do que outro homem da sua es
phera obraria, nem mais do que el'a tle sua
obrigação; todavia, torno a tlizcr, n!l.o des
conheço O' seus serviços, mas nM adlJ1itLo agra
d(;cimcntos di rectos.

o Sr. Costa Barros:-Os serviços de 10l'd
Cocbrane, Sr. presidente, parece-me que não
s1l.o feitos ao governo, mas á nação brazileira
(apoiados); e sendo feitos á nação nós os de
vemos agradecer porque a lepresentamos. Diz
o Sr. Montezumu que não lhe fazem peso os
exemplos de Roma e da camara dos communs
d'Inglaterra; e eu digo que nós não fazelJlos
hoje senll.o o que outros já fizl'Jrão j e que o
exemplo da eamam dos communs é mui res
peitavel j nós não somos mais do que eJles
nem nos ficará mal fazer o mesmo que al1i se
pratica; e terá grande basofia queLU assim o
não entender.
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Comtudo ao Sr. Montezuma pal'ecil-lhe isso
incompetente j não quer admittir que se dêm
ao lord elogios directos; mas entretanto prote ta
que ninguem é mais grato do que elle. Eu
clisso estou persuadido: bem que a sua perti·
nacia induza a crêr o contrario.

O SR. MONTEZUMA: - Antes que o nobre
deputado pas e adiante, requeiro uma expli
cação do que acabou de dizer: aliás tomarei
uma publica atisfaçll.o, como homem de honra.

O SR. COSTA BARROS :-As minhas expres
sOes nada livelào de odioso j e parecia· me que
ante as deveria ouvir com riso do que com
entimento de indignaçllo.

O SR. MONTEZUMA :-Eu já o di se, dou-me
por oEfendido j e quero um publico desag
gravo. -

O SR. COSTA BARROS :-E tau prompto em
duello lilleral'io.

O R. ANDRADA MACHADO :-lsso pão é ne
gocio da as embléa j quem quer bt'i~ar nllo o
di7- aqui, porque nào é lugar para semelhantes
cousas.

O SR. MONTEZUi\lA :-Peço perdllo á assembléa
de o ter feito.

O SR. PRE IDE TE :-A hora está a dar; mas
cOlOU creio que a materif1 e tá qlla i discutida,
talv Z conviria prorogar a essào para se de
ciJir j a as,;embléa resolverá.

Decidia-se que continuasse a discussão.
o Sr. Vergueiro ;-Trata-se de "dar agra

decimentos a lord Cochrane pelos seus serviços,
e eu creio que nada mai ha a fazer do que
eXUll1lOar e esses feilos são llteis á nação, e
ramo taes dignos do sen agradecimento. Ora,
que os serviços que eIle acaba de fazer são uteis
ninguem póde duvidar, e portanto deve agra
rlecer·lh os aquelle a quem são feitos, isto é,
deve agradecer-Ih'os a nação por nós que somos
o !;ens representantes.

[ to me parece lão claro, qu julgo neces
sarias mai provas j mas eu quiz 1'a fazer um
arlditamento á indicação do SI'. Ribeiro de An
eirada. Tão é só 101'.1 Cochrane quem fez este
serviço; as trop"s de mar e terra portarão-se
valoro amcnte e muitos cidadãos se distin·
guiri10 IJor seu zelo e palriotismo preparando
de anle-mão este glorioso acontecimento que se
vedficou com a 'hegada do almirante ao Ma
ranhllo.

Não me parece ju to que a as embléa se es
queça de comprehendet' no seu louvor e agra
decimento os que tanto contribuirão para a
renniiio daquelJa importante provincia ao im
perio. Eis-aqui o meu additamento :

« Requeiro que igualmente se dêm agrade
cimento ás tropas de mal' e terra, e aos ci
d, dnos que concolTêrão para a libet'elade e

unillo da provincia e capital do Maranhão.
Vel'g ueiro. II

Foi apoiado.
o Sr. França :-Quando me oppuz a que

por esta assembléa se dirigissem louvores ao
primeiro almirante nllo foi em sentido absoluto,
nem tratei do merito, aLI demerito de seus ser
viços. Minha intençllo foi meramente guardar
circumspecto ilencio, no qual a causa publica
nada perdia, nem menos a justiça, reservando
se tllo significante demonstração de honra para
occasiàO em que melhor coubesse. Pois na ver
Jade, apezal' das razOes que em contrario da
min·ha opiniãO se tem expendido,. eu nllo vejo
senM um passo precipitado em taes louvores
se decretarem lao prematuramente, que nem
documentos ao menos apparecem que me at
lestem a qualidade dos serviços que se 10UVllO ;
para que ouvindo·se !lma commis3àO se haja a
assembléa a de pronunciar como approvadora
deUes.

Nada mais temos presente do que uma suc
cinta participaçãO do governo respeito á expe
diçãO maritima do primeiro almirante sobre a
provincia dr) Maranhllo. Mas é isto por ventura,
assim mesmo em embrião como se nos repre
senta, motivo bastante para um decretamento
de louvores, segundo se pretende? Completou
se por ventura a obra da independencia!

Não certamente, que no começo, e muito
no começo della estamos. Quando, vencidos os
nossos inimigos externos, voltar a nós o pri
meiro almirante, e de seus bon feitos na obra
da independenc.ia do nos o paiz fôr esta assem
bléa officialmente informada, embora se de
Cl'elem sobre os attestados da gloria que no
elle conseguio os louvores que merecer. Antes
disso é falta de circurnspecção semelhante
passo.

Eu me esforçarei para qne elle se nllo dê;
c por que nM venha nisso motivo de que
alguew nos tenha por elvagens tapuy"s, que
inconsideradamente e sem tino obramos em
materias de politica.

Eu me nllo tenho em conta de menos grato,
nem de menos brazileil'o do que os mais se
nhore , com quem tenho a honra de debater
a l/ue-tão: demorar um pas o para o dar em
tell1IJo COIll ml.'lhor acerto, não é recusar, ou
tolher a acção do movimento.

Quando fôr occasiao nem a assembléa da
nação brazileira sel'á Ille quinha em honrar
quem o mereça, nem menos será mudo o
meu patriotismo, que ora tão silencioso se
mantém.

Nao havendo quem mais pedisse a palavra
propôz o Sr. presidente:

Ln Se a assembléa approvava a indicaçãO,
salvo o additamento do Sr. Vergueiro, e salva
a emenda do Sr. Lisboa. - Venceu-se que
sim.
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2,° Se passava o dito additamento. - Foi
approvado.

3.° Se tinha lugar a slIppressllo lembrada
pelo Sr. Lisboa.-Foi tambem apprcwaJa.

O SR. PRESIDENTE assignoll para a ordem do
dia o projecto de con tituiçao.

Levantou-se a ses no ás 2 horas da tarde.
Luiz José de 011'valho e Mello, secretario.

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLÉA

PARA CAETANO PrNTO DE MIRANDA MONTENEGRO

IJIm. e Exm. Sr.- A a sembléa geral con
stituinte e legislativa do imperio do Brazil,
sendo-lhe presente o parecE'r da commissllo de
legislação sobre o requerimento de D. Luiza
Thereza do Nascimento, e outros, em que se
queixão da illjnstiça com que foi julgada nma
causa qUE' ventilárão com os herdeiros do bri
gadeiro Felicissimo José Victorinú de Souza,
e que ultimamente se decidio no juizo da corôa
da Cllsa da supplicaçM: manda participar ao
governo que precisa que lhe sejão transmitlidas
informações tanto a respeito da dita causa,
como dos motivos por que e não concedeu
aos supplicantes a revista que requererão ao
tribunal do desembargo do paço. () que V. Ex.
1evará ao conhecimento de S. 1\1. Imperial.
-Deus guarde a V. Ex.-Paço da assembléa,
em lO de Outubro de 1823.- João Severiano
Maciel da Gosta.

!!!iesi'lão em 3 de Outubl"'o

PRESlDENCLA DO SR, RIBEIRO DE ANDRADA

Reunidos os Srs. deputados pelos 10 horas
da manhã, fez-se a chamada, e achárão-se
presentes 52, faltando com causa os Srs. Ro·
drigues Velloso, Xavier de Carvalho, Araujo
Gondim, Montezuma, Andrada e Silva, Costa
Aguiar, Carvalho e MeIJo, Almeida e Albu
querque, D. Nuno, Xavier Sobreira; e sem
E'lIa os Srs. Rocha Franco, Pinheiro de Oli·
veira, Gama, Muniz Tavares, Ferreira Barreto,
FoL'luna, Accioli, Rudrigues de Carvalho,
Alencar, Paula Mello, Marianno Albuquerque,
Silveira Mendonça,. Carneiro da Cunha, An
drade Lima, Nogueira da Gama, Rodrigues da
Costa, Henriques de Rezende, Teixeira da
Costa e HoIlanda Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão,
e lida a acta da an lecedente foi appro
vada.

O SR. SECRETARIO leu o eguinte orqcio
do ministro cl'estado dos negocias do im
perio:

• IIlm, e Exm. Sr.-Tendo levado á allgusta
presença de S. M. o Imperador o off:icio de
V. Ex. da data de hoje, em que participa ter

a assembléa geral constituinte e legislativa
procedido á nomcação de presidente, vice
presidente e secretarius, que brIO de servil' du
rante o mez, qUl' decolTe até o Jja 3 de o
vembro proximo futuro: o rne~mo ::;en11or me
ordena parlicipe a V. Ex., para o fazer pl'esente
na mesma assembléa que fica sciente das
pessoas eleitas pam os mencionados cargos.

cc Deus guarde a V. Ex, PaI cio do Rio de
Janeiro, em 2 de Outubro de 1823. - José
Joaquim Ca1'nciro de Gaml)Os. - r. Jollo Se
veriano Maeiel da Costa. »

Ficou a assembléa inteirada.
O MESMO SR. SECRETARIO deu conta de uma

pal'licipação de molestia do Sr. Teixeira da
Cosla. - Ficou a assembléa igualmente in
teirada.

o sr, Faria Lobato manrloll á Olesa um a de
claração de veto ma achando-se não conforme
ao regimento, retirou, e mandou novamente a
seguinte:

(C Declaro que na sessão de hontem votei
contra o numero do art. 5° cap. 1° til. 2° do pro
jecto da constituiçãO.

cc Paço da assembléa, 3 de Outubro de 1823.
- Evangelista. II

O ME MO SR. DEPUTADO di se que a não con
forroára logo ao regimento porque o não tinha j

e requerendo cntão o SI'. Andrada Macbado que
se désse a todos os senhores que de novo
chegavão á assembléa, informou o Sr. secre
tario que se tinhll.o acabado os exemplares,
e o Sr. presidente declarou que se daria a
ordem uecessaria para a reimpressão do mesmo
regimento.

A este tempo entrárão na sala os Srs. 0

gueira da Gama, Rodrigue~ de Carvalho, Hen
riques de Rezeude e Paula Mello.

Passou-se á ordem do dia, e entrou em
discussll.o o ~ 1° do art. 6n do projecto de consti
tuiÇãO, que ficára adiado na sessão ante\:edeote
com as emendas dos rs. Carvalho e Mello
e Montezuma.

o Sr. França: - Trata-se, r. presidente,
dos requisitos, de que deve ser um estrangeiro
acondicionado para poder entrar no no!>so
gremio nacional obteudo carta de naturuli
sação: e diz o § 1°, em que no projecto se divide
a doutrina da maleria snjeita: que póde obter
a mesma carta todo o estrangeiro de maiO?'
idade, qtte tiver domicilio no im'Pe~'io, possuindo
nelle capitaes, bens de miz, etc. ; uu havendo
inl1'odttzido, OtL exe1'citado algum commel'cio ou
'indtLSt1'ia util; ou Jeito serviços importantes á
nacão.

A condição de wuioridade parece-me indis
pensavel no quasi contracto desta adopçll.o
politica; as outras, porém, posto que eu as repute
igualmente necessarias, nll.u as acho toda via
wf'ficientemente definidas na redacçãO da dou-
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trina i por que ao primeiro intuito parece que as
disjunctiva -ou-de que se usa na lUesma re
dacção, separão, e dividem em tres clas es os
estrangeiros domiciliarios do imperio, que são
habilitados para obterem carta, a saber: es
lt'angeiros que copulativamente reunão as qua
lidades de capitali tas e proprietarios, com
e tabelecimento de agricultura, commercio e
industt'ia, estrangeiros introductores de algum
commercio, ou industria ntil i e estrangeiros
grandes servidores da naçl\o i pois em outros
tantos membros vejo dividida a parte restri
ctiva da propo 'iÇãO com as ditas disjuoctivas i
quaOllo aliás estou persuadido que ba ta ser
qualquer eslraogeil'O enlre nós capitalista só
mente,.ou proprietario de certa ordem ou grande
negociante, ou fabricante de certo fundo girante,
para ser adoplado como cidadl10 brazileiro j e
que es a é a lUesma opinillO dos autores do
projecto. .

Quereria pois que a redac"Çll.o fosse conce
bida por outl'a maneira que nenhuma duvida
offerecesse á intelligeocia do artigo na pra
tica i e que caúa um do~ predicados que por
si só mente habilitãO a oblenção da carta
fossem separados por outras tanlas di junctivas
-ou-~ara remover o equivoco de copulação
que resulta da enunciaçãO dos primeiros cinco,
como se acha no projecto.

Mas quereria tambem que se definisse,
com a precisão que fosse po siveJ, a lotação
de ses teres, ou a ordem desses predicados,
em que a constituiÇãO facilite a emissll.o das
cal'las de naturalisuçãü aos estrangeiros, para
que a verificação da premis a não filjue redil
lida a méra formalidade; como o sào Oluitas
habilitações entre nó, j o que torna ridiculo,
e de nenhuma importancia Uill aclo de tanta
consideração politica, como é a associação de
estrangeiros ao gremio da grande familia na
cional. Em pontos constitucionae cumpre que
fiquem marcadas precisamente as ba es, em
que os legi ladores bajão de fir~ar as suas de
ltberações, na leis regulaluentares. Eu offereço
a seguinte emenda:

« Todo o estrangeiro de maior idade dOll1i·
ciliado no imperio, uma vez que nelle possua
capi taes, ou bens de raiz, ou estabelecimentos
de agricultura; ou aliá exercite algum ramo
de commercio e induslria : ou finalmente que
tenha feilo algum serviço que e julgue impor
tante á nação.- O deputado Jill'ança.)) - Foi
apoiada.

O Sr. Andrada Machado:- (Não se en
tendeu o tachY9mpho Possidonio,)

o Sr, Silva Lisboa :-Sr. pl'e idente, nllo
me opponbo ao artigo que me parece estar
em excellenles bases; e só offel'eço, não por
emenda, mas por ob"ervação, que elle talvez
admiltiria uma explicaçllo ampliati va do termo
indtUJt?'ia. Bem que esteja persuadido que o

illustres autores do projecto em di cu,:;'ão a
entendem com a generalidade a mais compre
hensiva, que lhe dllo os economistas mo
dernos, que a applicãO a lodo o trabalho
activo e perseverante, e por isso a ài~

tinguem em industria agricota, commercial,
fabril, manufacturei ra, nautica, e litteraria;
com tudo, como no sentido vulgal', o termo
indu ma se restl'iuge ás arte- ordinarias, e
liberaes, e á - manufacturas de qualquet' qua
lidaúe, entendo que seria conveniente de
clarar, quando se trata de estabelecimento,
tambem se inclua para mereeer a naturali
saÇào o do eru ino das bellas letras, e sc'Íen
cias; porque as autoridadlls que a lei declarar
competentes para concederem as naturalisa
ções, podem entrar em du vida i'e o artigo
abrange lambem esta esp~cie de estabeleci
mento.

A Europa está saturada de mestres em lit
teratura, que talvez desejem vir ao Bt'azil, e
se animem á viagem, na confiança de uma
liberal con tiluição. Ainda que cal'eçamos da
importação de cabedaes, e industrias mecha
nicas, tambem necessitamos de importação
de intelligencia [ilteraria, Porém (como diz
o l}Jais sabia dos antigos reis, Solomão), nem
sempre a carreira é dos fortes, nem a victoria
dos bravos, nem o pãO dos homens in
truirios.

H,\ abio na Europa que podem dizer
cou! o antigo pbilosopho - tudo que tenho
commigo trago, isto é, cabeça e vü,tude, ão
seria digno da augusta a sembléa ampliar ex
pressamente a esles o beneficio da nalurali
saçllo, assentando domicilio para o ensiuo da
mocidade? Portanto, Sr, presidente, peço li
cença para maudar á mesa uma explicaç:lo ad
diciollal.

l( Proponho, n110 corno emenda, mas como
explicaçao ampliativa, depois da palavra in
dustria - ensino de bellas letras e seiencius.
-José da Silva Lisboa, lI-Foi apoiada.

Entrárão a es e tempo na sala os Srs. Car
neiro da Cunha, FOI tuna, MarianDo d'Albu
querque, Muniz Tavares e Hollanda Cavalcanti,
e lomárlto seus assentos.

O SR. VERGUEIRll pedio a palavra e mandou
á mesa a emenda seguinte:

« Proponho que se supprima o art. 6° di
zendo-se em seu lugar- os requisitos e fórma
da naturalisação serão regulados por lei,- Vel'
guei?'o, lI-Foi apoiada.

O sr. Carneiro le Ca.mpos :-Opponho
me' á suppress110 do artigo, porque n110 acho
improprio, mas antes muito convenienle,
que tratando-se do pacto social se mencionem
as qualiúades dos que nelle nM tendo en
trado originariamente, possão ter direito a ser
admitlido no C01'pO politico braziliense e
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gozar em loda a plenitude das suas van·
tagens.

Por certo que as· condições com que os es·
trangeiros poderáO entrar na classe de cida
dãos, e mesmo obter o direitos politicos do
imperio do Brazil, se podem marcar por lei
regulamentar j porém lima lei regulamentar,
sujeita por sua natureza á alterações, nllo offerece
uma garantia tão iuabalavel como um artigo ua
constituiçãO; elles precisll.o de UOla segurança
firme e immutavel, para não verem mallo·
grado!! os seus projectos de emigraçao; e muito
convém que tal lh'a orrereçamos para os ato
trahir.

Aventureiros, que elI~igrão com o intuito
de sómente se el1l'iquecerem, pouco lhes im
porta a fruiçllo dos direitos civis ou poli
ticos; basta·lhes, que o paiz que procurllo
lhes otfereça ho_pitalidade, e riquezas: aquella
lhes afiança o governo constitucional que
adoptamos, e estas lhes assegur1lD as muitas
preciosidades que o Brazil encerra em o seu
seio, a sua 'extrema, sempre energica, activa, e
perenne fertilidade.

Portanto para termos por milhares braços .in·
dustriosos, nada mais é preciso do que nao op
pÔr· lhes embaraços; pois uma prompta, segura,
e abundosa recompensa do trabalho, mór
mente n'um bello clima, basta para os convidar.
Porém por mais preciosa que seja uma se·
melhante povoaçllo, é mesmo mui necessaria,
attenta a vastidão do n03SO territorio, outra de
mais subido quilate nos é tambem muito pre
cisa, e deve occupar mui seriamente a nossa
atlençao.

NãO bastao sómente braços, para colhermos
com o maior proveito o que nos póde dar um
paiz fertil e rico: são tambem indispensaveis
cabedaes que os ponhl1o em actividade e os
auxiliem, e luzes que os dirijãO o mais vantajo·
samente. Semelhante mente se nos propomos a
regenerar a naçllo, nllo basta dar-lhe boas insti·
tuições politicas: para que estas medrem, se
consolidem, e sejao permanentes, é indispen·
savel reformar os costumes do povo, derramar
sobre e\le boas maximas e luzes, que o façllo
identificar com o interesse geral, creem era·
diquem no coração de todos o necessario amor
á nova fórma de governo.

Para chamarmos ao nosso paiz estrangeiros
que do seu domicilio e naturalisaçllo nos pro
venhão tl10 beneficos resultados, é que eu tenho
por mui~o conveniente que marquemos já com
clareza e com o caracter da maior segurança as
qualidades que devem possuir aqllelles que
se propuzerem a adoptar por patria o Brazil. Â
occa sião é opportuna j na "Ellropa, fóco das
luzes e da civilisação, escola das artes e elas
sciencias, senhora das riquezas do mundo pela
sua aperfeiçoada industria e commercio, o espio
rito geral é constitucional, os animas de todos
se dirigen~ a reformar as velhas instituições,

que por arbitrarias e injustas sllo illcompali\'eis
com a sua ~ctual civiJisaçl10 j lodavia conlL'a
tl10 pronunciado desejos e incessanks e forços
lutl10 ainda interesses e prejuizos consagrado
e cimentados na larga duração dc seculos : ora
lendo sido vária a sorte desta luta, e não es·
tando ainda declarada a victoriu, po:;to que nllo
seja problema em que lado ella afinal se fixará,
forcosamente alli deve baver mnitos homens
ab;,,[ados e varões sabios e virtuosos, que des·
gostosos dd face que têm tomado os n 'gocios
politicos do seu paiz, e delibere1l1 a vil' viver
entre nós ao abrigo de 1I01 gov 1'110 que tanto
anhelllO.

Lembremo·nos, euhores, que as dissidencias
religiosas e politicas derão outr'ora no norte da
America esses varões iJJu tres a quem hoje os
Estados-Unidos devem os seus co~tullJes sobl'ios,
grande amor ao tra balho, e em geral todas as
virtudes moraes e politicas que o têm feito
capazes da liberdade que lhes mantém as uas
instituiçces. Com homens tllo abalisados não
sejamos mesquinhos, franqueemos· lhes e ala!'·
gueLllos·lhe· a ent!'ada ua 11os'a ;1 sociaçllo
politica, concedamos· lhes a existencia civil e
politica. •

Homens que emigr'llO, nl10 pela necessidade do
pàO quotidiano, mas para melhorarem de sorte,
viverem mais tranquillos e com os seus direitos
mais bem garantidos, nllo se de alojão COOl
a mesma facilidade com que mudll.o de
patria os aventureiros, foragido, e espiritos
inquietos.

Com estes sim sejamos mai circumspecto
e evero, fiquem para objecto rle ulOa lei re·
gulamentar as condiçoes com que porlem er
recebidos j pois circumslancias pudem occorrer,
para que uma sabia. e - vigilante administraçllO
deva nesta pade fazer convenientes alteraçõe::.,
já franqueando ruais, já restringindo a admi são
delles.

O Sr, Ferreira França tambem mandou á
mesa uma emenda concebida nos eguillte
termos:

« Possa ser admillido a cidadão o homem
perseguido injustamente no seu paiz ou lan
çado róra dp.lle injustamenle e tenha vindo
asylar·se a nós. O que tiver con egLlido grãos
de letras em nossas escolas, ab"tralliudo de do·
micilio.- Antonio Fe1'1'ei1'a F1·ança. » - Foi
apoiada.

O Sr. Oarneiro de Campos: - Não pos O

approvar a generalidade com que se achi.\
concebido aqueUe udditamento. Oppo11l1o-ule
a que seja ad01ittido a cidadão, um homem,
só porque é persegnido no seu paiz. Parcce-me
que o illustre alltor de ·te addital1lento não
distinguia llma cousa que devera tel' dislin
guido.

E' cousa bem diversa, ser membro de lima
sociedade, ou viver n'uma sociedade, O homem
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que é perseguido no seu paiz, ache embora no
no so toda a hospitalidade, em quanto delJa nãO
se mostrar indigno; viva enlre nós, seja bem
tratado, sejamos com elIe generosos, receba ~e

nós auxilias que elle nM achou no seu palz
natal i mas ser membro da nossa sociedade,
entrar no nosso corpo politico, sem mais exame,
seria baratear demasiadamente os direitos de
cidad:lo, que muito devemos apreciar e jámais
conceder sem retorno de utilidade; seria obrar
contra as regras da pl'tldencia se no estado de
pou;:o adiantamento deluzes em que por ora se
acha o povo do Brazil, que n:lo pequena parte
delle confunde a liberdade com a licença, o
governo constitucional com o desgoverno ~

anarchia, a igualdade de direilos perante a leI
com a falta de respeito ás autoridades legaes,
se, digo, em tal eslado franqueassemos a porta
a quanto demagogo houvesse no mundo, e a
quanto turbulentos se nos apresentassem, e
demais a mais lhes concedessemos os direitos
de cidadãO.

N:lo nos illudamos com o exemplo dos Es
tados-Uoidos, nós somos noviços na liberdade,
e elles são já veteranos i elles formão uma
justa idéa do limites da liberdade adquirida
pelo gozo que por muito tempo del1a já tinhllo,
qnando se separarão de sua metropole, e. se
con tituir:lO independentes i já entM possUlão
governo livre e populares, e tal é a somma
de luzes e de virtudes politicas que su tenta o
seu governo, que lhe nãO podem fazer brecha
os anarchistas.

Nós não estamos por ora em (;ircumstancias
de _ermos tão philantropicos; devemos por
tanto ser mais circumspectos para com aquelles
que quizerem viver no nosso seio, afim de não
nos vermos na necessidade de ao depois os
lançarmos fóra, e quando nos tenhao já muito
prejudicado.

E' verdade que o illustre deputado só trata
dos que forem injustamente perseguidos, mas
quem ha de conhecer se a perseguição foi justa
ou injusta? Estaremos pelo qu e· allega o .per
seguido sem ouvir o governo que o perseguio?
Seremos nós por ventura juiz entre aquel1e
governo e o foragido?

Ninguem dirá que isto possa verificar-se;
portanto lambem ninguem, á vi;;ta das refie·
XOe3 que tenho otrerecido, poderá adm ittir o
additamento.

(FalJár:lo os Srs. Andrada Machado, Ver
gueiro e Ferreira França, mas nllo se enteudeu
o mesmo tachygrapho.)

o Sr. Carneiro da Cunha pcdio a palavra
e motivou em seu discurso o additamento ou
explicaçllo seguinte á emenda do Sr. Ferreira
França;

c( O homem injustamente perseguido por opi
niões politicas e religiosas.-Paço da assembléa,

TOMO VI

3 de Outubl·o de 1823.- Carneiro da Cunha. II

-Foi apoiado.

O sr. França; - FalJarei primeiramente
sobre a emenda suppres iva do Sr. Vergueiro,
depois tratarei da additiva do Sr. Ferreira França.
Eu entendo que não podemos prescindir dc
estabelecer os requisitos essenciaes, sobre que
se hão de conceder as cartas de naturali ação
aos estrangeiros j porque isso respeita á subo
stancia de uma POSiÇãO, ou artigo coustitucional
que implica, e induz condiçãO sine qua non,
e não póde COliJO tal deferir-se á autoridade
de méros legisladores em urna lei regula
mentar.

Uma constituição politica tem a natureza de
um compromisso de familia, e é necessario que
os comprolllittentes convenbão expressamente
sobre a qualidade das pessoas estranhas com
quem, digamol-o assim, se comprazem de apa·
rentar-se politicamente formando com el1as o
grande gremio nacional participante de direitos
politicas certos e definidos, que se 0:10 outorg:1O
á méros hospedes, que só gOS:lO do favor pr~cario

da protecção do governo que os admllte e
tulera no paiz.

Isto pelo que toca á emenda su~~ressiva do
Sr. Vergueiro, quanto á outra a.ddttt.va do ~r.

Ferreira França, posto que mm phI1a.ll.trOptca
pareça, cuido que pecca de 'p0~co poltttca. Eu
di tillao o direito de hospitalIdade que um" .governo franco e liberal deve prestar a.o ~strall-

geiro perseguido no seu palZ, do dlretto de
cidadao que nesta emenda se lhe outorga:
concedo-lhe al:Juelle sim, mas nego-lhe este.' a
qualidade de infeliz nM torna o estrangel.ro
mais acondicionado para entrar no nosso gremlO,
do que o seria antes da diminuiçãO da .sua
antiga fortuna. Além de que, a persegUIção
que qualquer homem soffre entre os seus na
turaes já estabelece uma pre.sumpção contra
êlle, que só póde ser destrUlda p~la verd.a~e

de facto conhecida, e não é boa politICa admtt~lr

indistinctamente e amalgamar em uma socIe
dade o homem probo, ludibrio da fortuoa, com
o malvado quebrantador das leis que foge á
punição devida pelo seus crimes.

Pouca honra faria aos representantes da
naçao brazileira prodigalisarem sem. term.o o
fôro de cidadãO áque1les que por multo felizes
se haverião de encontrar a hospitalidade em
o seu paiz. E porque fin~ ? ... Nisi ~tile es~ quod
facimus stulta est glol'ta. ao sejamos tmpo
liticos á força de querermos ser humanos, ~

compadecidos da sorte dos outros. VotareI
consequentemente contra uma e outra emenda.

O sr. silva Lisboa: - SI'. presidente, todos
os prudentes reconhecem como justa a regra 
nenhum excesso ébom.-Nao posso conformar·me
ao proposto additament.o de se conc~der ~ ~atu

raEsaç:lo aos estrangeIros persegUld.o~ 1DJust~·

mente em sens paizes, ou por oplOlões relt·

-±
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giosas e politicas. Isto, sendo estabelecido em
constituiçãO é sem exemplo em nação alguma,
e destróe as bases do artigo constitucional,
que reqner nos estrangeiros, que se pretendem
naturalizar, copulativamente as condições de
ma'i01"Ídade, domic'ilio e estabelecimento util no
Bmzil. Uma cousa é a absoluta rejeição de
estrangeit·os, e outra a indiscriminada natura
lisação delles, e muito menos pelo vago titulo
de pe1'segttidos em eu.s paizes.

Os Srs. deputados que propoem esta extre
mosa liberalidade, confundem o direito do
asylo, com o direito do cidadãO braúleiro. A
nossa constituiçao não nega aquelle, mas nao
prodigalisa este. Franqueia a hospitalidade, e
o exercicio da industria util, isto basta. Ainda
que o Brazil não seja terra inhospita, e res
peite os direitos da humauidac1e, deixando
viver em seu seio a qualquer pessoa de outra
nação, que á el1a vier, sendo como o altar de
7'efu.gio a quaesquer expatriados, e tendo ao
miseravel por cuusa sag7'ada, sem severo escru·
tinio da causa da vinda j com tudo, não deve
prescindir da inspecção da policia sobre emi
grados, ou intrusos, nem constituir sem valol'
o direito de cidadão por indistincta graça de
naturali açãO, nem pôr em perigo a segurança
publica com tumu1tuaria entrada de gente de
paizes revoltos, ou perturbados, não lbe con
vinno ser como a antiga Roma, segnndo dizia
Cicero, o enxurt'O de todos os povos- 8entina
omniu?n gentitt?n.

El-rei de Inglaterra Jorge m, quando subio
ao throno constitucional, tendo as liberaes idéas
da tolerancia civil, logo declarou - no meu rei
'nado não ha per eguição. - Será honorifico aO
nosso governo imitai' o exemplo deste monarcha
con~titucional, que, reinando mais de meio
secnlo, elevou a nação inglezél a tão alto gráo
de civilisaçao, riqueza e potencia. Devemos ter
o timbre de dizAl': no imperio do Brazil não
ha perseguição de qualquer estrangeiro, com
tanlo que nilO turbe o culto publico, nem viole
as leis do estado. Porém :5eria absurdo erigir
em cada provincia, cidade, ou villa, um pre
tório para julgar se forilO ou nM injusta
mente perseguidos os degradados ou expa
triados dos respectivos paizes, que aportarem ao
territorio brazileiro, e para logo se lhes dar em
premio a naturalisaçao. .

O Brazil bem póde dizer - quem me con
stituio juiz entre vós e o vosso governo? Como
se distinguirá a pretensa perseguição, se o
caso foi por delicto civil, ou por meras opiniões
religiosas e politicas? Não ha governo que nlto
tenha defeitos e descontentes, porém não é
men'os certo, que ha perturbadores publicos,
que, a titulo de liberaes, se obslinão em pro
pagar suas opiniões religiosas e politicas, e até
infieis, e impias, contra o syslema e symbolo
do governo estabelecido l fazendo proselytos,

e minando a constituiçãO, uoa ou má, do
eslado.

A entrada promiscua de laes liberaes só
servem para levar a desordem aos paizes
aonde buscilo asylo; elles devem ser o eterno
objeclo da vigilancia do govel'Oo. Neoo delles
se espere moderação, e taciturnidade Tem sido
bem ponderado pOt· philo ophos e estadislas,
que o pU6'l'perio do entendimento é ainda mais
forte e irre~isljvel, do que a do pat'lo corporeo :
quem concebe qualquer pensamento, que en
tende set' util communicar por vaidade, ou
con cit:ncia, não deixa jámuis de o fazer, nao
obstante quaesquer prohibições do govemo. Por
isso os chefes e propagandistas das seitas reli
giosas, ou civi:5, são os entes mais perigo os de
qualquer paiz.

Entre nós ainda subsisle o tratado com In
glalerra, de nãô se admiltir reciprocamente de
um paiz para outro a réos de crimes odiosos.
Ainda que se notou :5er es a estipulação mui
vaga, com tudo, na ordinaria intelligencia sem
cavillaçao, se entende a re 'peito dos perturba·
dores do eslado, dos as'a sinos, banca-roteiros,
e falsificadores, cujos delictos sào não só con
tt'at'ios á ordem civil, mas tambem ao iule
resses da humanidade. E' facil a taes faccino
rasos virem ao Brazil inculcanuo-se por injus
tamente perseguidos por seus governo, e de
serem victimas da intolerancia por opiuiões
religiosas e politicas. Taes malvado~ melhol'
seria que fossem despachados nas forcas de
seus paize:5. Aqui occorrem·me dous casos
sobre o assumpto. Não obstante a tolel'ancia do
governo inglez, que deixa correr as obras lit
terarias sobre fórmas de governo, e seitas reli
giosas, quando soube que indu trio a e clan·
destinamente, se propagavão no' povo milhares
de folhetos do sedicio o americano Thomaz
Paine, ordenou ao procurador de corÔa, que
contra elle procedesse conforme as leis, do
que resultou o ser esse sophista pl'oscripto.

Fugindo para Fl'ança no principio da revoo
luçao deste paiz, foi naturalisado pela as embléa,
como perseguido por sustentar os direitos do
homem, c até lhe derão um lugar de depu
tado; sendo depois na mesma assembléá tra·
tado por idiota, e pl'ezo para ir á guilhotina,
por ter sido um dos deputados contra a facção
de Robespierre j e teria igual fado, se este nao
fosse destruido.

C.om semelhante pretexto de perseguido em
Napoles veio o genet'al dos revoltosos Pcp'pe
refugiar-se á Portugal, dando-lhe as côrtes uma
pensãO de quatro contos de réis, que nunca
derão ao maior servidor do estado.

Taes exemplos nos devem escarmentar. Por
isso voto contra a generosidade arbitraria de na
turalisar aos que se dizem injustamente perse
guidos no seu paiz, ou emigrados por intole·
rancia de opiniões religiosas e politicas. Eu
sempre farei banda á parle contra os que
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assim desperdiçarem o direito de cidadão bra
zileiro.

O SR. ARAUJO LIMA offereceu tambem a
emenda seguinte: no caso de se assentar na
sllppressão do artigo, como propuzera o Sr.
Vergeiro.

(C (Dada a uppressão.) O estrangeiro que
se domiciliar, e se mostrar util na i'órma que
a lei determinar. - Al'a1tjo Lima.» - Foi
apoiada.

O SR. PAULA E MELLO igualmente olfereceu a
seguinte:

(C O que como colonos vierem estabelecer
se no imperio, independente dos outros requi
silos.-Paula e Mello. »-Foi apoiada.

O SR. FRANCISCO CARNEIRO tambem mandou
á me a a f'guinle emenda:

(C A habitação ou domicilio entende-se a re
idencia de quatro annos com animo de per

manecer.- Francisco Ca7·neiro. >l - Não foi
apoiada.

Julgou-se discutida a maleria, e o Sr. pre
sidente propoz se passava o paragrapho como
eslava redigido.-Venceu-se que pass3sse salva
a melhol' redacção.

Seguirão-se então as emendas consideradas
como additamentos, e propoz-se :

1°. A do r. Carvalho e Mello.- ão foi ap
provada.

2°. A do Sr. Paula e Mello.- Tambem não
foi approvada.

3". A ::lo Sr. Feneira França, dividida em
partes.-Não passou.

4°. A do Sr. Silva Lisboa.-Foi approvada.
5°, A do Sr. Araujo Lima.-Julgou-se preju

dicada.
6°. A do SI'. França.-Foi approvada como

base da redacção.
7°. A do Sr. Monlezuma, que se dividio em

duas partes.-Forão ambas approvadas, mas
verificando-se em cada uma das bypotbeses
as circumstancias requeridas no paragrapho do
projecto.

Passou-se ao * 2" do mesmo artigo que
diz:

cc O filhos de pais brazileiros que" perderllo
a qualidade de cidadãos brazileiros, uma vez
que tenhllO maioridade e domicilio no imperio. l)

Fallál'ão alguns Srs. deputad'os; mas por dar
ii hora da leitura dos pareceres, declarou o Sr.
presidente adiada a discussllo.

O SR. SECRETARlO MACIEL DA COSTA pedio a
palavra para ler o .seguinte officio do ministro
de estado dos negocios da guerra:

cc mm. e Exm. Sr. - Levei á presença de S.
M. o Imperador o officio de V. Ex. de 30 de Se
tembro pelo qual exige a assembléa geral, cou
sliluinle e legislaliva informaçoes sobre os mo
tivos que determinarllo o governo a admittir nos
corpos do exercito nacional officiaes luzitanos

vindos da Babia, e o mesmo augusto enhor
manda que eu responda a V. Ex. para ser pre-

- sente á assembléa geral) constituinte e legis
laliva o seguinte. JàQ se póde dizer rigorosa
mente que t.aes officiaes fossem admittidos ao
serviço; seria esta idéa exacta se pelo menos
estivessem elles aggregados, isto é, com di
reito a commandos, aos accessos, e ás gratifi
caçOes além do soldo j mas isto se nllo dá
C0m tres subalternos que se achllo addidos ;
e a lei de 16 de Dezembro de 1806 bem marca
a ditferença destes que apenas recebem o seu
soldo sem nenhum outro direito.

(C Assim mesmo forão gemes e peculiares as
razOes que leve o governo para as im obrar; as
primeiras silo deduzidas da pratica constante
de todas as naçOes cullas que admiltem deser
tores nas suas fileiras; e sem que o governo
e metta a fazer o elogio' desta gente, nãO

póde deixar de notar aqui que muitas vezes
se tem tirado delles partido vantajoso. Forão
as razões peculiares a proclamação do coronel
Lima, com mandante do exercito da Bahia, de
que remelto um exemplar, e a necessidade
que em consequencia della tinha o governo de
manter este olficiaes dando-lhe soldo, e fa
zendo ao mesmo lempo vigiar a sua conducta
e opinioes politicas; o que melhor se podia
conseguir pondo-os debaixo dllS vistas de chefes
que delles iuformassem.

(C O officio do coronel Lima quando os en
viou para aqui nllo lhe aponla crimes parti
culares; grandes, mas geraes, erão esses em
que eJ1es estav1lO envolvidos; mas todo o mundo
sabe, que a responsabilidade dos effeitos da
"'uerra cahe sobre os governos que a ordenllo
: os chefes que a dirigem. Muito mal faria á
causa da subordinação a admissão de outros
principios, isto é, se subalternos e soldados
fossem increpados aonde são meros entes obe
dientes. Finalmente devo expôr a V. Ex. com
franqueza em ultima razllo, que o governo, a
quem estllo incumbidos os sagrados deveres
de manter a inviolabilidade do imperio, e a
conservação da tranquillidade publica pare
ceu-lhe que nada di to se otfendia,. e. se mos
lrava a generosidade da nação brazl1eIra, sem
riseo na marcha de seus augustos deslinos. Deus
guarde a V. Ex. Palado, em 3 de Oulu'bro de
1823. - João Viei1'a de Carvalho. - Sr. Jollo
Severiano Maciel da Costa. >l-Foi remeltido
á cornmissllo de guerra.

O SR. MARlANNO DE ALBUQUERQUE offereceu
á 3 sembléa urna memol'ia do cidadllo e te
nente coronel Feijó, e incumbio-se ao Sr.
Calmon o examinal·a pal'a expôr na assembléa
o seu conleúdo.

O SR. SILVA LISBOA apresentou o seu diplo
ma de deputado pela cidade da Bahia. - Foi
remettido á commissão de poderes.

Como nenbum dos relatores de commissõE:S
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pedio a palavra, declarou o SI'. presidente que
se passava aos pareccres adiados, e entrou em
disCllssfiO o da commissll.o de legislaçãO sobre a
pretenção dos 37 moradores do Tanque na
comarca do Sabará, que ficára adiado na
ses ão de 5 de Setembro.

O sr, F'rança: --- De qualquer maneil'a que
este assumpto seja considerado, cumpre remet
tel-o á acção ·do poder executivo, ... O direito
por que hoje se rege esta parte da adminis
tração publica nào consente que alguem seja
rtesapossado das terras que occupa senão por
sentença pronunciada em acção de rcivindicaçao
ventilada com audiencia das partes. Depois que
Lniz do Rego no governo de Pernambuco des
apossou muitos lavradores das suas posse~ nãO
tituladas subir1lO ao throno representaçoes e
el-rei D. João VI firmou e suscitou a legis·
lação que havia a este respeito.

inguem hoje por simples sentenças de
medição póde lançar fóra das terras medidas
aos inlrusos: ha de convenceI-os por via ordi
naria. (Não se ouvio o 1'esOO.)

o Sr, Pereira da Cunha:- Quando este
parecer se apresentou logo eu disse qne o ne
gocio não nos compelia e devia ser remettido
aos meios j udiciaes.

Estes homens queixão-se de que um terceiro
os quer lançar fóra do tcrreno que cultivão,
pois usem dos meios competentes; a assembléa
nào é juiz, nada tem que tomar em conside
ração; e por isso n110 posso approvar o
pareceI', porque pedir informaçoes sobre um
negocio que está fóra das nossas attribuições
parece· me que nào tem lugar.

o Sr. Carneiro de Campos: - Ha leis em
vigor, pelas quaes se deve decidir esta questão;
portanto nada mais têm a fazer os queixosos do
que seguirem os meios ordinarios...

Julgou-se discutida a materia e posto á
votação o parecer foi rejeitado, decidindo-se
que o negocio ele' que h'atava não era da
competencia da assembléa.

Passou-se a outro pal'ecer da mesma com
missão sobre dispensas de habilitações e lap o
de tempo que ficára adiado na ses~1\o de 25 de
Setembro.

O Sr, França: - Eu não concedo, nem o
poderia conceder, sendo consequente em meus
principios, que ao governo se relaxassem as
dispensas de lei; porque seria isso destruir por
uma parte a obra que pretendemos consolidar
por outra.

Não é, porém, a hypothese que debalemos
tal, que íncorressemos nessa censura. São
duas chamadas ãispensas as que se nos propoem
as quaes chamo eu antes restiluiçao de direito
pessoal caduco, para se fazer um acto solemne,
que fÔra já permittido fazer e se não fizera em
certo prazo do tempo decurso; contra cujo

commisso !la a excepção l'econhecida em dil'eito
de que ao legilimamenle impedido não COITe o
tempo, ou eja is'o no exercicio de actos de
juri dicçao conlenciosa, ou já voluntaria.

Tenho podanto que tal dispensa de lapso de
tempo respeito á mediçllo e demarçação de
sesmarias, n1l.0 é outra cousa mais do que a
pronu nciaç1lO de 11m direito de restituição em
hypothese, que em lhese se acha facllllado ao
impedido; quando se dão legilimas premissas
para se elle conceder. Nem faz duvida re
correr-se para isso immediatamenle ao go
vemo; porque se o mesmo governo é o que
immediatamenle emilte as cartas de data com
a condição de se demarcar em certo tempo,
á elle tambem immediatamente compete o
relaxaI' a pena do com misso incur o pelo
lapso do mesmo tempo concedido, T'ldo isso
é maleria que resabe ao excrcicio do poder
executivo e que s~m grave inconvetlienles
se n1l.0 poderia destacar da sua allribuiçãO.

Se o governo se não tivesse reservado imme
dia lamente até aqui as datas de terra e que a
sua distribuiçãO entre o indi viduos da classe
agricola eslivera cummellida á sesmeiros locaes,
com total iuL!ependencia de confirmaçoes
parciaes, seria o meu volo, que perante os
mesmos sesmeil'os apurassem as parles a in
nocencia de taes commissos de lapso de
tempo e que por elles fosse pronunciada a
respectiva restituição com appellaçno e aggravo
no caso de recusa.

Tanto estou eu convencido, de que a cha
mada dispensa de lei no caso é um appellido
mal impo. to á causa que outro nome devia ter,
Isto digo eu pelo que respeita ás chamadas
dispensa de lapso de tempo para e medirem
e demarcarem sesmarias de data antiga: muito
mais de ponto, porém, sóbe a razão pelo que
respeitlil á questão das dispensas que o impe
rador haja de facultar na jurisdicçàO do grão
mestrado das ordens j pois sendo este uma
pura delegaçl1.O do poder ecclesiastico e que
como talo não recebe elle da nação; mal po
deríamos facultar-lhe como repl'e entantes da
mesma na ·1\0 li dispensas dos estatutos e de
IiniçOes das sobreditas ordens, que constituem
I1ma communidade estranha dirigida em seus
actos por um outro poder a que se acha suba]
ternado o de grão-mestre.

Votarei portanto que o governo conlinue na
marcha da administração seguida até aqui aos
dilos respeitos.

O Sr. CarneiTo de Campos: - A'cerca de
se concederem habitos da ordem de Clll'i 'to,
eu tambem tive alguma duvida; mas conside
rando que as ordens já nll.o s1l.0 como erão
d'antes ordens regulares, mas sim uma verda
deira condecoraçao politica e que o seu mes
tl'ado se acha reunido á corÔa,

Estas ra~oes, e muito mais a de ter esta
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augusla assembléa re~olvido que ficassem em
vigor todas as leis, decrelos e resoluçoes que
no região, emquanto o contrario não fosse
ordenado, havendo aliás uma resoluçãO que
declarou dever o im perador exercer o me;;lrado
da ordem de Chris1o, como unido á corôa, me
pcrsuadirão que se devia continuar a conferir
esta, assim como as mais ordens militares de
que e.sl:l vamos de posse.

Continuando a idéa do OI~strado reunido á
corôa do imperio, nilo é sobre as dispensas
para . e effectuar a metcê do habito que me
occorreu a duvitla de se concederem pela sem·e
taria de eslado, porque estas dispensas só
concede o grão-mestre e n!l.o podia entrar em
duvida que o imperador nesta qualidade legiti
mamente as concede se.

A resoluçll.o que se pede, para outras dispen
sas' como sejão as de habilitações para encartes
de officios, lapsos de tempo para pa sarem as
cartas pela cbancellaria, etc. Estas dispensas
vcrsll.O sobre objeclos de pequena enlidade e
que deverião ser verificados antes de conferidos
os oflicio j a faHa de1Jas, porém, é assás incom
moda aos agraciados, e até os póde pôr nas
circumslancias de perderem o que obtivel·lJ.O,
nilO por culpa propria, mas de seus procura
dores ou agentes, principalmente os residentes
fóra da côrle.

Pelo quc, á excepção do lapso de tempo para
e confirmarem as dalas de sesmarias, vi tas

as ponderosas razOes produzida~ de ter a as
scmbléa que regular novamente essas datas,
entendo que se deve autorisar o governo para
conlinuar a conceder essas dispensas, que por
eslylo erll.o do expediente ordinario da secre:
laria de estado; pois as côrtes de Lisb,)a apezar
de serem bastantemente escassas, relaliva
menle aos poderes do governo, não acbárão
que devi !I.o coarclal-o nesta parte; como se
verifica pelas muilas disJJensas desle genero,
concedidas pelo goveruo que se achilO a cada
pa o lran criptas nos Diarios, depois de instal
ladas as cÔrtes e jurada a constitniç!l.o.

o Sr. Andrada Machado:- (Não e en
tendeu o tachygmpho.)

Julganrlo-se discntida a materia dividio o
Sr. pre idenle o parecer em duas partes e
propoz:

1°. Se a assembléa approvava a I" parte, i to
é, a continuação da concessão das dispensas
de habililaçoes para se professar nas tres
ordens militares. - Decidia-se que sim j conti
nuando-se a dar pela secretaria d'estado dos
negocias do imperio.

2'. Se npprovava a 2' que era relativa ás
dispensas de lapso de tempo. - Decidia-se
que não.

O SR. PRESIDENTE declarou que a sessão se
guinte começal'ia secreta; e que, se continuasse
publica, se discutiria o projecto de constituiç!l.O,

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

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA

PARA JosÉ JOAQUIM CARNEIRO DE CAMPOS

[]]m. e Exm. Sr. - A assembléa geral con
stituinte e legislativa do imperio do BI·azil, lo
Inando em consideração as noticias ultima
mente recebidas do estado Cisplatino, manda
recommendar ao governo a prompta remessa
de todas as informações que puderem escla
recer á assllmbléa sobre o estado actual dos
negocios de Montevidéo. O que V. Ex. levará
ao conbecimento de Sua Mageslade Imperial.

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

PARA o MESMO

Il\m. e Exm. St'. -A asserobléa geral con
slituinte elegi lativa do imperio do Brazil, tendo
procedido hoje á nomeação de presidente, vice
presidente e secretarios para o mez que decorre
do dia à'amanhã até 3 de Novembro, manda
communicar ao governo, que tem eleito para
presidente Martim Francisco Ribeiro de An·
drada, para vice-pre idente Antonio Luiz Pe
reira da Cunha, para secretarias effectivos JoilO
Severiano Maciel da Costa, Mig1lel Calmon
dll Pin e Almeida, José Antonio da Silva
Maia e José Feliciano Fernandes Pinheiro, e
para upplentes Manoel José de Souza França
e Francisco Gê Acaiaba l\1ontezllma. O que
V. Ex. levará ao conhecimento de Sua Ma
geslade Imperial.

Deus guarde á V. Ex. - Paço da assembJéa,
em 3 de Outubl'o de 1823. - João Seve'riano
Maeiel da Costa.

Sessão elD 4 de Out.ubro

PRESIDENCIA DO SR. RIBEIRO DE ANDHADA

Terminada a sessão secreta, abrirão-se as
porta'·, o Sr. presidente declarou que co
meçava a publica, lida a acta do dia ante
cedente, foi approvada com uma pequena
emenda.

O SR. HENRlQUES DEREZENDE pedio licença para
se retit'ar por incommodado.

Foi mandada á mesa a seguinte declaraç!l.O
de voto:

« Declaro que na ses ão ultima fui de voto
que não p ssa~se o art. 6° do pt'ojecto da consti
tuiÇãO na parte em que foi votado. - Paula e
Mello. - Custodio Dias. l)

O SR. FERNANDES PINHEIRO (secretario) leu o
segninte ol'ficio dQ ministro de estac\o dos ne·
gocios da fazenda:
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C( I11m. e Exm. Sr.-Sua Mageslade o Impe
rador manda remelter á V. Ex. a inclusa
exposição do estado da fazenda publica, para
ser presente á assembJéa geral conslítuinle e
legislativa, e á vista delle resolver o que achar
mais conveniente; esperllndo Sua Mage~t<lde,

que com a maíor brevidade possivel seja o go
vemo habilitado para poder satisfazer ás des
pezas extraordinarias que exige a defeza do
imperio e sustentaçllo da sua independencia em
tão melindrosas e criticas circumstancias em
que se acha a nação brazileira.

ce Deus guarde á V. Ex. - Paço, 3 dc Ou
tubro de 1823. - Manoel Jacintho Nogueira
da Gama. - Sr. João Severiano Maciel da
Costa. »

O SR. PRESIDENTE :-Parecia-me conveniente
reservar para a sessllo de segunda-feira a leitura
da exposiçãO ou relatOl'io que acompanba
este ol'ficio, até para lhe dar maior publicidade,
porque hoje nllo eslá quasi ninguem nas ga
lerias.

Resolveu a assembléa que assim se fizesse.
o Sr. França: - Sr. presidente, antes de

entrarmos na ordem do dia eu peço a palavra
para dizer que recebi de Joaquim Gonçalves
Lédo uma carta em resposta ao ol'ficio que na
qualidade de secretario lhe dirigi, participando
lhe a deliberaçllo da assembléa a respeito da
sua vinda; abri esta resposta porque o sob
escripto trazia o meu nome, e cumpre-me re
meltel-a á mesa.

O SR. MACIEL DA COSTA faz a leitura nos
seguintes termos:

(C lllm. e Exm. Sr. - Tenho a honra de ac
cusar a recepção do ol'fieio de V. Ex. datado d0
r de Agosto passado, em que me participa, de
ordem da soberana assembléa geral constituinte
e legislativa rio Br:lzil, que achando-se legal o
meu diploma podia ir tomar parle nos trabalhos
da p1esma como deputado pela provincia do Rio
de Janeiro, uma vez que em conformidade das
instrucções de 19 de Junho de 1822 me mostre
sem crime, que me inlJiba de ter assento nesse
augusto congreslíio.

l( Parece que a opiniãO publica e o tempo já
tiverão a valentia de elucidar o negmme da
calumnia, que no silencio de todas as leis e
na postergaçllo de todos os direitos e de todas
ãs garantias sociaes, me afugentou da patria.
Mas, nem esta fama publica, que já prevenjo
a minha justificaçil.O, nem o grito da minha
consciencia, que lhe é muito anterior, justificllO
me todavia perante a lei; sem esta del'l'a
deil'a apuração nilo me conto seguro e sern
segurança não devo voltar para. onde escapei
de ser viclimado á malevolencia poderosa.

(( Conseguiua, porém, esta ultima solem
nidade, voarei á minha patria e com ella exul
tarei, ou com ella confundirei .as minhas cil1í~as,

defendendo a sua independ6ncia, a sua liber-

dade e o tbrono em que ella collocoll o seu au
gusto impef·ante.

C( Rogando a V. fx. queira fazer-me a honra
de trausmittir ao conhecimento da soberana
as embléa sta minba respo la, rogo-lhe tambem
a de offerecer·lhe por mim todos os respeitos
de um cidadllo amante ele sua patria e fiel á sua
nação.

l( Deu guarde a V. EX.-Bueno -Ayres, 4
de Setembro de 1823. -1I1m. e Exm. Sr. Manoel
JOsé de Souza França.-Joaquim Gonçalves
Lédo. li-Ficou a assembléa inteirada.

Pa sou-se á Ql'dem do dia e eutrou em dis
cu silo o § 2° do art. 6° do projecto de consti
tuiÇàO que ficál'a adiado na se são antece
dente.

o Sr. Andrada Maohado offereceu a se
guinte emenda r1e redacç1l.o ao dito § 2" :

C( OS filhos de pais cidadllos bl'azileil'os que
perderllo esta qualidade por se naturalisarem
em paiz e trangeiro, uma vez que tenhllo no
imperio domicilio e cheguem á m~ioridade.

Andmda.Machado. ) -Foi apoiada.
o Sr. Almeida e Albuquerque: - Parece

me, Sr. pre ielenle, que este paragrapbo ainda
precisa de uma addiçllo. Acho razoavel que se
faça expres a distincçno entre os filhos nas
cidos antes do pai perder a qualidade de ci
dadllo bruzileiro e os que nasGcrllo depois da
'perda j estes ju to é que precisem de carta de
natl1 ralisaç1l.O para obter um titulo que não têm
porque seu pai o perdeu; mas os que nas
cerllo antes, devem ser ~idadãos sem precisão
de carla.

Julgo pOl' isso necessario acclamar a dou
trina do paragrapho, bem que esteja pereuadido
que a mente dos illu tres redactores nllo podia
ser senão qlle o estabelecido no paragrapho se
entendesse dos filhos nascidos depois de ter o
pai perdido a qualidade de cidad1l.O e nunca dos
nascidos anles.

o Sr. Andrada Maohado : -Quaudo se dá
por motivo da precisão de carla nestes filhos á
ter o pai perdido o direito de cidadllo, está
claro que se entende dos filhos nascidos depois
que o pai perdeu aq~lelle direito: mas se tanta
clareza é precisa ponha-se-os que sllo nascidos
depois. -Eu nllo o puz porque o julguei desne
cessario, visto que ninguem póde perder o que
tem sem haver motivo para se lhe tirar. Aqui
trata de fazer cidadllo aquelle que o não é, o
filbo do que tinba perdido essa qualidade. E por
que nllo é elle cidadão? Porque seu pai o
n~o era quando eJle nasceu.

Parece-l11e portanto que se não póde torcer
a intelligencia, mas quando queirão explicar
todas eSflas miudezas, eu nllo me opponho,
apezar de o consideral' superfiuo.

o Sr, Alm.eida e Albuquerque: - Eu digo
flue toda a clareza é necessaria, porque isto não
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é só para nós, nem só para agora, é para o fu
turo e para o Brazil inteiro; é preciso que se
saiba quaes sOo o filhos que na bypotllese de
seu pai ter perdido o titulo de cidadão, precisão
de carta de naluralisaçM para terem aquella
qualidade j aliás póde haver duvidas e enganos
que cumpre evitar.

Portanto se o Sr. Andrada Machado quer ac
crescentar mais alguma cousa para clareza, não
duvido concordal' na sua emenda j e se a as
sembléa entende que está assim bem redigiJo,
eu cedo.

(Fallarão tambem o. Srs. Verguei 1'0 e Araujo
Lima, mas não se pôde ordenar os discursos
pelo que escreveu o tacbygrapho Victorino.)

o sr. Andrada Machado requereu o adia
mento do paragrapho e endo apoiado, entrou
em discu sM.

o sr. Duarte Silva :-Eu não posso convir
no adiamento por ullJa razão bem simples.
O artigo trata dos estrangeiros que podem
obter carta de naturalisação j e este paragrapho
trata dos filhos de cidadãOS braziieiros que
tenhão deixado de o ser, isto é, que tendo
perdido a qualidade de cidadl10 deixárllo de
er brazileiros; portanto que importa agora

saber se perderl10 direitos civis ou direitos po
litico ? Deixando de er citladãos já se vê que
perderão todos esses direitos.

Agora lratamos dos que nascel'ao de pais
que perderão a qualidade de bl'azi!eiros j em
lugal' competente veremos como ~e perde essa
qualidade.

Acho pois que o paragrapbo está bem con
cebido, e voto contra o adiamento.

O Sr. Franoisco Carneiro tambem se oppoz
a que fica se adiada a materia do paragrapho,
ma o tachygrapho declarou que nao pôde per
ceber os argumentos em que se fundou para con
trariar o adiamento.

Julgando- e suf'ficienlemenle discutido o adia
mento e posto á votação, foi rejeitado.

O Sr. Carneiro: - Como a assernbléa re
solveu que não tem lugar o adiamento, eu
mando á mesa o meu additamento, concebido
nos termo seguintes:

cc Os dirE;ito de cidadãO brazileiro perdem
se :

cc 1°. Pela mudança de domicilio para paiz
estrangeiro, com o animo fixo de ahi per
manecer e acqui içao de naturalisaçao nelle.

(C 2". Por sentença que condemne á desna
luralisaçao e banimento.-Francisco CarneJi7'o. )
-Apoiado.

O SR. PRESIDENTE declarou adiada a discussãO
por dar a hora da leitura das indicaçoes e pa
receres.

o Sr. Ribeiro Campos pedio a palavra e
mandou á mesa a seguinte indicação:

(C Proponho que se mande uma deputaçao a

S. M. Imperial para asseverar-lhe o modo como
esta assembléa recebeu a fausta noticia da feliz
re~tauraçl1o da provincia do Maranhao, e o prazer
que teve a mesma assembléa por tao feliz acon
tecimento.

cc Paço da assembléa, 2 de Outubro de 1823.
Ribeiro Campos.)

o sr. Dias :-Eu acho que nao tem lugar o
que propõe o nobre preopinante. Quando se
restaurou a Bahia, successo de tanta influencia
para o bom exito de nos a causa, não se mandou
deputaçao algullia á Sua Magestadt: j e se entl10
se nllo fez, como se quer agora que se faça?

Nós não devemos excitar ciumes entre as
provincias, antes convém remover todos os mo·
tivos que possão prodllzil-o e mostrar por nossa
conducta que estimamos e promovemos com
igualdade o bem de todas e1las.

Além disto, Sua Magestade já está bam in
teirado de tudo o que se tem aqui passado e do
modo com que foi recebida aquella agradavel
noticia nesta assembléa. Portanto voto conlra a
indicação.

O Sr. Andrada Machado : - Ainda ba
outra razao para que Hão passe a proposta.

A noticia não veio a esta asse01bléa por via
extraordinaeia, mas pela oedinaria j se nos ti
vesse sitlo transmittida por uma mensagem,
entllo teria lugar o mandarmos a nossa de
plltaçao, ma no caso em que e~tamos nao con
venho j além disso, não o fizemos, como disse
o nobre peeopinante, na evacuação das tropas
lusitanas da Bahia, o mesmo devemos praticar
no presente caso. .

O SR. PRESIDENTE propôz a indicaçao e foi
rejeitada.

o Sr. Gomide, pedio a palavra, e por parte
da commiss1l.O de instrucçao publica leu o se·
guinte requerimento:

cc Requeiro que se peça ao governo, pela
repartição competente, a relaÇãO da importancia
annual das contribuições litterarias em cada
uma das provincias do imperio.~Gomide. Jl

Decidio- e que se officiasse ao governo.

o Sr. Montezuma: - Sr. presidente, a
provincia da Bahia, minha patria, em conse·
quencia da guerra que soffreu, e que felizmente
terminou com o seu triumpho, ficou totalmente
destruida j enlre todas as do imperio é talvez a
que tem padecido mais. Eu conheço bem o seu
estado deploravel, mas ainda hoje nas cartas
que recebi me descrevem a sua miseria. As sua:>
finanças estão reduzidas ao ultimo abatimento
pela falta de commercio e de agricultura, por
que o negociantes perdêrllo os seus fundos, e a
maior parte dos lavradores não lêm meios de
fabricar por efi'eitos dessa guerra terrivel e de·
vastadora que tudo arruinou.

Seria inuli! aponlar um por um todos os
seus males para se conhec:er a indispensavel
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rNDlCAçÃO

c( Proponho que um dos Srs. secreta rios lIue
não tiver de redigir a acla ,lponte d vezes que
cada um dos Srs. deputados falia e que o r.
presidente não dê a palana sem consultar
primeiramente os apontamentos. - O deputado
Lopes Gama. »)

O SR. PRESIDENTE :- Não sei que se conceda
a nenhum Sr. deputado o falhll' mais vezes do
que as permittida ; só poderá ter ic:to sllccedido
do alguma vez por ngano.

a Sr. Lopes Ga=a: - Eu proponho a
minha indicaçãO não Ó porque e f'llla mais
veze do que as concedidas, mas para e perder
o costume de se faltar sem se pedir a palavra.
Muitas vezes ainda está faJlando 11m Sr. depu
tado, e ja outro se levanta e vai tambem fal
lando, de sorte que ás veze nem se percebe o
que dizem; parece-me, portanto, que é neces
saria a indicaçãO para sustentar a igualLlade e
para a ordem regular dos trabalhos.

O Sr. Oarneiro da Cunha: - Eu apoio a
indicação porque sou testemunha de ter aqui
acontecido o que o nohre preopinantc acaba de
dizer j eu mesmo tenho sido chamado á orrlem,
negando-se-me o fallar j e outro o podem fazer
sempre que querem; portanto temos indulgen
cias com uns e com outros nl1o. (A' m'dem á
Q1·dem.)

O SR. PRESIDENTE propoz a urgencia, e l1ão
foi apoiada.

O Sr. Araujo Li=a: - Levanto-me para
requerer que emquauto se discute u consLitlliçno
se destinem algun dias para s tratar de outras
materias que são de muita importancia, e cuja
discus ão está suspensa, quando é de muito in
tere se que se decidão.

Eu espero que a a, embléa tome isto em

necessidade de mão protectora que ao menos e requeiro que se fôl' a propo.ta á commissão,
melhore a sua situação, já que nilo é possivel a e la se IIna o nobre preopinante para lembrar
restituir de repente o commercio e a agricul- o que lhe occorrer sobre a mat ria, pois
tura ao mesmo florescente estado em que antes tambem pen,o que tel'::j idé,ls que convirá
se ac11avllo, aprovei tal',

Eu, como deputado daquella provincia, estou O SR, PRESLDENTE consultou a assembléa e
na precisa obrigaçllo de apontar a esta assembléa decidio-se que se remettesse com urgencia á
tudo o que jnlgar conveniente para E'alval' a COll1l11iosào de agri(;ullura e corumercio, olll'in<io
ll1irrha paI ria dos males que a affligem' e por o autor da indicaçilo se o julgasse preciso.
isso me lembro de requerer por meio de o Sr. Lopes Ga=a : _ Em uma das sessOes
indicnção que e decrete para aquella provincia - do mez pas ado, fui chamado á ordem não
uma junta protectora de agricultura e commercio tendo fallado mais do que duas vezes; desde
para auxiliar estes dous rnmos primarios das esse dia puz-me á espreita a ver se algum Sr.
rendas da naçll.o, e remediar quanto fór pos- deputado era tambem chamado á ordem por
si vel as desgraças da provincia da Bahia, c~r- fallar mais vezes do que as perm illidas pelo
tamente digna de melhor sorte. Eu concebI o "

regimento, e para is o llZ o Tllell apontamento j
que proponho nos seguintes termos: .. bontem vi eu um Sr. deputado fallar tres vezes,

cc Indl'caç~o, Attendendo ao extraordll1al'lo e
" e hoje tornou ,I faJlar outras tres, sem ser

critico e tado em que se acha o commercio, . chamado á ordem j para evitar estas incolte-
agricultura e artes da provincia da Bahia, em rencias offereço a seguinte
consequeocia da guerra que felizmente tem
acabado com victoria; proponho que se decrete
o estabelecimento de uma junta protectora da
agricultura e commercio naquella provincia j e
para que este negocio tenha todo o cunho
de perfeiçll.o, offereço esla idéa á illustre com
miSSão de agricultura, commercio e artes, para
que dê urgentemente sobre isto o seu pa
recer, o qual sendo affirmativo deverá ser acom
panhado do projecto de lei para esta creação.-
O deputado. Montez'/J.ma. ») •

O mesmo Sr. deputado requereu a urgencIa,
e sendo apoiada entrou em di cussll.O.

o Sr. Duarte Silva: - Sr. presidente:
contra a urgencia só tenho a lembrar que todas
as atlribuiçOes que se podem dar a essa junta,
já estão dadas aos conselhos provinciaes pela
carta de lei da creaçll.o dos governos das pro
vincias j e portanto me parece ociosa esta nova
instituiçãO de junta protectora.

o Sr. Andrada Machado: - O nobre de
putado bem sabe que a materia considerada
em geral é da competencia dos govel'llo~ pr?
vinciaes j mas isto é u10 caso extraordmano
que reql1er alguma providencia j e por isso
remetta-se á com missllo a proposta pªra dar o
seu parecer j é sobre isto que versa a urgen.cia
requerida.

(Fallárac os Srs. Verguei 1'0 e Araujo Lima
mas lião se entendeu o mesmo tacLygrapho.)

O SR. PRESIDENTE propoz li urgencia, e foi
approvada.

O SR. SECRETARIO MACIEL nA COSTA fe~ enUl.o
2" leitura da indicaçll.o.

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 missão.

O Sr. Vergueiro : -Sou da mesma opinill.O,
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consideração para ordenar alguma providencia
afim de que se possao terminar taes negocios j

eu lembro, entre oulros, o pl'ojecto da creação
das universidade, cuja discussllo ha muito que
está interrompida.

O SR. PRESIDENTE: - Já disso me tinha
lembrado, e queria propÔr que se destinasse a
quinta-feira só para tratar de taes objectos.

o Sr. Andrada Machado: - Nilo só este
dla se póde dispensar, mas os que V. Ex. vir
que são precisos, pois quando se ordenou que
se di cutisse a con tituiçao, nM se prohibio o
dar-se alguma outra materia para ordem do dia.
V. Ex. póde eutremeiar as que julgar mais
urgentes para ir adiantando o alrazado que não
pódc ficar em abandono j demais até convém
variar de materias pOl'que n!l.o se cança tanto o
e pirito pen.ando em objeclos difl'erentes, como'
applicando-se em intel'rupçao a UID só.

o Sr. Vergueiro: - E' indispensavel a pro
videncia requerida, não só para e tratar das
malerias adiadas, mas para se continuar a dis
cussão do regimenlo de que tauto precisamos
para a ordem do lrabalhos; eu bem conheço a
urgencia do pr'Ojecto de con liluiçãO, mas o
regimento tambem é ue absolula necessidade,
além de termos de sanccionar alguns projectos
de lei para se poderem publicar, e .que são da

_ maior importancia.
o Sr. Carneiro da Cunha: - Erão os pro

jeclo de lei Ulll dos objectos que eu linha em
vista lembrar j pois são de muila ponderação,
como di se o Sr. Vergueiro, que me prevenio.
E' inuispensavel concluir e~tes trabalhos,
porque até o publico já está á espera delles por
lhe serem annuçciados nos periodico.. Para
esse fim me lembrava de propÔr que e proro
gasse a hora destinada para as indicações e pa
receres, e quando a prorogação não fosse de
uma hora, fosse ao menos de meia hora.

O Sr. Fernandes Pinheiro: - Como se
trata de as ignar dias pam a discussão de ma
terias 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. MAClEL nA Co TA fez a leitura da
indicaçllo. (Veja-se a sessão de 15 de Se
tembro.)

Depois ele algu mas reOexões, o Sr. presidente
propoz ri assembléa :

1.0 Se convinha em que se destinas em
alguns dias á di'cussão de outro objecto alé:n
da constituiçllO.- Venceu·se que sim.

2.° Se es es dias serião rlous em cada emana.
-Venceu-se que sim; e ficou por is o preju
dicada a 2" parte da indicação do r. Fel'Dandes
Pinheiro.

O Sr. Ferreira de .Ara.ujo : -Sr. presidente,
não posso ler sem indignaçAo a maneira desat-

TOMO VI

tenta, com quéos periodicos desta côrte referem
as decis(jes desla augu ta assembléa, mórl11ente
depois que começ U f\ discussão do projecto de
constituiçllo.

Limitar-me-hei ao chamado Dia7-io do Go
verno, porqne este titulo póde enganar muitos
leitores, persuadindo-os da sua veracidade.
Parece que acintemente tem este desfigurado
as decisões 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 co
pista diz que passou a 2' parte do art. 2° com
o additamento do SI'. Alencar; o que é abso
lutamente falso. No n_ 77 diz que pergunlando
o Sr. presidente se -a tabella (das leis) regu
lava, venceu-se que não j o que é o maximo
do ridiculo. Não me cansarei em repelir os
grandE's absurdos, e paradoxos, que este co
pista tem posto nas bocas de varios Srs. depu
tados, mas lembrarei que no n. 79 assevera
que o Sr. Alencar disse que os africanos devem
ter voto e inicialiva. Do que tenho exposto se
vê que, correndo pelas provincias este papel,
ellas creráõ facilmente que a assembléa tem
sanccionado os maiores disparates, e de te modo
cahirá PO!' terra toda a nossa força moral.

Para ubviar este mal, o remedio, qUE: pri
mciro se offerece, é pôr em dia, on o mais
proximo possivel, o Diario da Assemhléa. Mas
vemos quanto isto é difficil, e conhecemos os
motivos, talvez insuperaveis, de um atra a
menta imprevisto. Lembra-me porém outro
expediente, que não encontra opposiçll.o alguma.
As actas podem facilmente pÔr-se em dia, e
estas levando aos nossos constituintes a expo
siÇão veridica dos nossos trabalhos, preveniráõ,
ou remediará(j os damnos que possa causal'
a ignorancia on a malicia, com que se assoalhao
tantas fal idades.

Para isto, assim como se determinou que do
dia 15 do passado, em que principiou a dis
cussão do projecto de constituiçãO, se começa se
o segundo volume do Diario, que cumpre
adiantar; a sim tambem proponho eu que co
mece da mesma época o segundo volume das
actas, as quaes s~ adiantaráõ a ponto de seguirem
de muito perto as respectivas ses-Ões. Portanto
offereço a seguinte

INDTCAÇÃO

« Reqneiro que se imprimão com a maior
brevidade as actas desde o dia 15 de Setembro
em dianle, sem detrimento da publicação das
::.ntecedentes, praticando-se o mesmo que com
o Dia7'io da Assembléa, afim de que o publico,
mórmente da oulras provincias, conheça ex
actamente as decis(jes da assembléa na presente
discussãO do projecto de constituiçãO.

« Paço da assembléa, 4 de Outubro de 1823.
-Fe:rr ira de A7·aujo. »
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o Sr. Andrada Machado: - Eu sé lembro
que o regimento tem remedio para isto; em um
dos seus artigos falIa-se dos que falsificão ern
periodicos asCleliberaçOes da assembléa, e alli

.se diz que o jornalis·a será prohibido de as
escrever, além de incorrer na pena que lhe
couber por lei. Eu mesmo sou queixoso desse
mal; têm alterado as minhas falias, e figurado
que eu disse o que nunca proferi j mais de um
exemplo podia apontar em prova do que digo,
e tanto quc até pretendia dirigir uma carta ao
redactor do Dia?'Ío para emendal' taes falo
sidades.

O Sr, A:raujo Lima: - As actas não vão
paeu fóra, porque ninguem as compra, e por
tanto com a sua publicação não se dtlstroem os
erros desses periodicos; o uuico remedio é
adiantar quanto fór possivel o DiaTio da As
sembléa.

o Sr. Montezuma : - Não ha duvida que se
marca 110 regimento, uma pena; mas creio que
n3.o tem applicação para este caso esse artigo do
regimento, porque elle propriamente só está
approvado interinamente para nós; nem os
redactores sabem de tal deliberação aqui to
mada; e portanto precisa-se de outro remedio.

o Sr. Alencar: - Eu creio que se está fal
lando fóra da ~ orde 111; lJllo se trata agora de
saber o que se ha de fazer aos taes periodistas ;
o objecto da indicação é a impressão das actas
feita pelo modo determinado para -a do Dia1'io;
e éu sou de voto que se, devem imprimir sem
demõra porque são necessarias para se consul
tarem sobre os objectos já decididos, e a não se
imprimirem com brevidade tal que andem em
dia escusado é cuidar da sua impressilo'porque
para nada mais servem do 'que para se v.er o
que se tem. vencido, como a cada passo se pre
cisa nas discussOes.

o Sr. Carneiro de Campos: - Eu não
julgo urgente a indicação porque mui facilmente
se pOe em dia as actas. Determinou-se a res
peito do Dim'io que se cuidasse já da 'publi
cação dos debates da constituiçilO pela grande
difficuldade de pÓr em dia o Dia'rio; mas não
acontece assim com as actas, pois apenas
re~istrada lima, tira-se copia, e manda-se para
a Imprensa: portanto anilo hayer demor.as na
officina é facilimo andarem as aotas em dia.

o Sr. França: - Eu tambem nilO vejo pre
cisão desta Luedida, porque já se expediràO
ordens para se imprimir logo, tudo quãnto se
remeltesse daqui para a typographia nacional;
e portanto as actas hãO de imprimir-se com
brevidade sem se tomar estel:'xpediente.

o Sr. Ferreira de Araujo: - Nilo sei ex
p.ressar o meu ~ssornbro pela· afincâda e quasi
smgulaL' conll'lldlcçlto, que tem honrado a minha
indicação. Dirigindo·se esta sómente a prevenir
e e~torvar os funestos elIeilos que póde pro~

duzil' no pnblir,o uma relaçilo viciacla dos tra
b.llilos de"ta ilugusta assembléa, eu me pel'slladia
tle que igualmente interessados no bom con
ceito da mesma, serião todos !lccordes em
abraçar a m did,~ proposta, ou em lembrar outra
mais el'fir,az. Lisongeou-me fi unauime approva
ÇilO do:; mais illustres oradore', que se dignarão
de ajuntar ás minhas expreS'SOes humildes o
fogo da sua eloquencia.

Pensei ,ue passasse sem a menOl' oppOsiÇilo
a sustentaçll.o do credito da assembléa, e a
conservaçllo da opinillo publica, que é toda a
sua ('orça. Porém ouvi impugnar a millha pro
posta, com o motivo dos muitos trabalhos, de
que a typographia está sobrecarregada. Eu per
guntaria se esse;; trabalhos silo mais interes
sante , e aind<t me \tIO mais indispensa veis do
que o indicado.

Porém este mesmo motivo não subsiste. Que
detrimento faz á typograpbia que se imprima
uma acta de Outubro, que é de urgente neces
sidade, com preferencia a uma de Julho ou
Agosto, que já nos sel've de pouco? Substituindo
se portanto, ás unLigas actas as. mais recentes,
desappareceria esse fantasma de difficuldade.
Mas nem is;;o mesmo é necessario j eu sei a
facilidade, com que se póde conseguir o que
propuz, e conheço perfeitamente os recursos
da typographia nacional. .

Quat será logo o moti vo desta opposiçao?
Nec satis 'cio, nec si sciam, diceTe au8Ím, A
assembléa conhece o fim a que se dirige a
minha indicação. Se me foi forçoso accu ar
f,\ltas, assim ,cumpria para que se conhecesse a
necessidade do l'emedio. Alguns dos Srs. depu
tados pl'opuzeràQ outras medidas, 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 pertencer, e
a dos meu;; illustres collegas~ sem pensar um
só instante em outro algum motivo, ou ob·
jecto.

Julgando-se discutida a materia,' propoz-se a
indicaçãO e foi approvada.

O SR. PJ-IESIDENTE assignou para a ordem do
dia: 1.0 A sancçi:l.o do projecto de lei sobre go
vernos provinciaes. 2.° A continuaçãO da 2"
discusSãO do projecto sobl'e creação de universi
dades. 3,° Segundas leiturcl~ de alguns projectos
de lei,

Levantou-se a sessM ás 2 horas da tarde,
Miguel Oalmon cl'u Pin e Almeida, secretario.

..-
Sessão em 6 de Outubro

PRESIDENCIA no SR. RlBEIRO DE ANDRADA

Reunidos os 81'S. deputados pelas 10 horas
da manhã, fez-se a chamada, e acharão-se pre
sentes 72, faltando com causa os Srs. Rodrigues
VelIoso, pf:ll'eira da Cunha, Araujo Gondim,
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Calmon Junior, Andrada e Silva, Carvalho e
Mello e D.• uno, e sem causa os Srs. Monte
suma e França.

O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e
leu-se a acta da sessrto secreta do dia 4 conce
bida nos termos seguintes:

(SESSÃO SECRETA)

PRESIDENCIA DO SR. RIBEIRO DE ANDRADA

A's 10 horas procedeu-se á chamada, e acba
rão-se presentes 74 Srs. deputados, faltando
com causa os Srs. Rodrigues Velloso, Gondim,
Andrada e Silva, Carvalho e Mello, D. Nuno,
Teixeira da Cos ta e Sobreira.

O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e
propoz que havendo o SI'. deputado Nogueira
da Gama requerido sessão secreta para ser
apresentado á assembléa um officio do ministro
e secretario de e tado dos negocias da fazenda,
cuja leitura podia, sendo publica, comprometter
o credito nacional, resolvesse a mesma assem
bléa, na confoemidade do art. 170 do regimento
interno, se tal objecto deveria, ou não ser tra
tado em segredo.

Fallando sobre isCo alguns Srs. deputados, e
sendo requerida por outros a leitura do sobre
dito officio e relato rio, consultou o Sr. presidente
a assembléa-se approvava que se lessem.-Foi
decidido q-ue si m.

Passou o Sr. secretario Maciel da Costa a
fazer a leitura requerida. Então sendo dada a
palavra a varias rs. deputados, e não haveudo
quem mais fallasse sobre a materia, perguntou
o Sr. presidente:-
- 1.0 Se a assembléa julgava finda a discuSSãO.
-Julgou-se que sim.

2.° Se o omcio e relataria do ministro e se
cretario de estado dos negocias da fazenda, cuja
leitura fizera o objecto da presente sessão secreta
devel'il1o ser lidos em sessão publica. - Resol
veu-se que sim.

3.° Se a presente acta tambem deveria ser
lida conjunctamente com a da sessllo publica
que se ia abrir. - Decidia-se que sim.

Finda e La leitura da acta da sessl10 secreta,
leu o mesmo Sr. secretario a da sessll.o publica
do mesmo dia, e farão ambas approvadas.

O SR. SECRE'l'ARIO MACIEL DA COSTA deu conta
das participações de molestia dos Srs. Pereira
da Cunha e D. Nuno. - FicOll a assembléa
inteirada,

O mesmo SI'. secretario leu o seguinte oflicio
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:

cc IIIm. e Exm. Sr. - Sua Mageslade o Im
perador manda remelter a V. Ex., a inclusa
exposiçãO do estado da fazenda publica para ser
presente á assembléa geral constituinte e legis-

lativa, e á vista delle resolver o que achar mais
conveniente: esperando Sua Magestade que
com a maior brevidade passiveI seja o governo
habilitado para poder satisfazer ás despezas
extraordinarias, que exige a defesa do imperio,
e a sustentação da sua independencia em tão
melindrosas e criticas circumstancias, em que
se acha a nação brazileira.- Deus guarde a
V, Ex,

cc Paço, 3 de Outubro de 1823.-Manoel Ja
cint1to Nogueira da Gama.-Sr. João Severiano
Maciel da Costa, J)

EXPOSIÇÃ.0 DO ESTADO DA FAZENDA PUBLICA

cc Senbor.-Se em 1812, a despeito da intriga
e da cabala, ousei rasgar o expesso e myste·
rioso véo, que cobria o Lhesouro, então chamado

. real, persuadido de que a desconsolação publica,
a extincção do patl'iotLmo andão a par da mi:
seria publica, de que a ruina dos estados, a
quéda dos imperios são consequencias das
desordem) das finanças, e de que, sendo estas
bem administradas, chegando as rendas publica,>
para as publicas despezas, nada ha a lemel',
agora que fui por Vossa Magestade Imperial en
carregado da pl'esidencia do thesouro publico,
em que me acho, no tempo da nossa indepen
dencia, e liberdade; na presença da assembléa
geral constituinte e Jegi lativa deste imperio,
é de minha rigorosa obrigaçãO dar conta do es
tado, em que achei o thesouro publico no dia
21 de Julho de-te anno, em que pela primeira
vez nelle compar~ci, para concluir o balanço do
semestre, que o meu antecessor havia princi
piado, e uão me limitando s6mente á exposiçãO
do actual estado díl fazeuda nacional, sou
levado pelo ardente desejo de cooperar para a
publica felicidade, quanlo permittem minhas
forças, e apoucado talento, a indicar os meios
que me occorrem, para nos tirarmos dos acluaes
e grandíssimos embaraços, em que nos achamos,
e para nos habilitarmos a elevar rapidamente
este nascente imperio ao gráo de força, de
opulencia, de consideração, e esplendor, de
que é susceptivel, e para que lem todas as
proporçOes; afim de que a assembléa gel'al
constituinte e legislativa, haja de deliberar, e
resolver o que achar mais conveniente.

« ll.o me deve ser estranhada a demora
que tem havido desde 21 de Julho alé agora
para a apresentação do resultado de minhas
medilações; ellas dependião de conlas, que im
mediatamente pedi a lodas as repartiçoes do
thesouro, afim de se poder formar uma idéa, se
não exacta, ao menos muilo approximada da
sua annual receita, e despeza ordinaria, da sua
divida activa e passiva, dos recursos extraordi
narios, que de antemão estivessem preparados,
para se poder fazer face ás despezas extraordi
naria : m'ls não havendo até enlAo algum
tr b<,lho já feito, que pudesse servir para a
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prompta execução desta minha ordem, apezar
da maior assiduidade, e desvelo do~ officiaes do
thesouro, sómenteha poucos dias é qne me forão
dados os elementos, que me erão indispensa
veis, e por isso é que só agora posso apre entar
a Vos a Magestade Imperial o estado do the
souro publico do Rio de J-aneiro no fim de
Julho do corrente anno de 1823, por 11m orça
mento que muito pouco distará da exacção ma
thernalica, impossivel sem duvida em seme
lhantes objectos, e bem assim os conhecimento.. ,
que no mesmo tbesouro ba do estado da fazenda
publica das provincias do imperio do Brazi1.

cc Pela demonstração da receita, e despeza
apresentada em n. 1, pet'tencente ao primeiro
semestre do corrente anno de 1823, serl'l.o pa
tentes a VOSStl Magestade Imperial todas as
despezas, que se Jizerão no dito semestre, e as
entradas, que houverão no thesouro, sendo o
salelo geral ele toelas as caixas no ultimo de Junho
da quantia de 278:103$962.

l( Pela conla, porém, que apresento em n. 2,
c(lnhecerá Vossa Mageslade Imperial que no
mesmo dia 30 de Junho, em que se fecharão as
contas, para se proceder ao balanço do semes
tre, sómenle existião disponivei nas di versas
caixas do tbesouro 210:014$952, entt:ando nesta
somma 132:658$231 em escriptos da alfandega,
e letras a vencer, e devendo-se deduzir delJa a
~uantia de 70:000$000 da decima parte, e dos
Juros do empre timo, a cujo pagamento se ia
logo a proceder, além de outras indispensaveis,
e'e-xtraordinarias, que estavão designadas, como
o pagamento das chapas de cobae, que se com
prarão c?m a condição de ser logo feito, o que
absorveria em muito pouco tempo este saldo
que achei disponive1.

cc Pelo n. 3, conhecera Vos,a Magestade Im
perial que, sendo o recebimentõ total do em
prestimo, dos dons gratuitos, da subscripção para
a marinha, e dos sequestros, de 596:304$035
até o dia 30 de Junho, se tinha dispendid~
destes reCUI'SOi> extraordinarios a somma de
386:289$083.

cc P~lo n. 4, será presente a Vossa Magestade
ImperIal que, segundo o orçamento das diversas
entradas, que se podem esperar neste segundo
semestre de 1823, teremos de receita ordinaria
dã thesouro publico a somma de 1,769:000$000.

lC No orçamento da despeza ordinaria do
mesmo segundo semestre, n. 5, achará Vossa
Magestado Imperial a applicação, que se pr~

tende fazer da sobredita som ma da entrada
presumivel.

• II ~elo orçamento n. 6 da despeza extraor·
dll1lll'la com que devemos contar neste segundo
semestre, se vê, que ella subirá á somma de
900:000$000.

({ O orçamento n. 7, da divida passiva do
U1esouro publico em o fim do anno de 1821
mostra que o smpenho do thesouro nessa époc~
era de 9,870:918$096.

Pelo estado da divida passiva do mesmo the
somo, apresentado em n. 8, conhecerá Vossa
Magestade Imperial, que se achava a divida em
fin de Junho de 1882 elevada a 10 176:580 783,
tendo augmentado em 6 mezes 305:662 6 7.

({ O n. 9, mo tra qne a me ma divida no fim de
Jnnhcr de 1823, ôe elevou a 12,Oõ5:582 4.56, a
que accrescentando-se a quantia de100:563. 495,
entrada no thesouro por motivo dos eques
tros, se deve reputar a divida publica na
de 12,156:145 951 tendo tido de augmento em
um anno a somma de 1,979:565S168.

cc O n. lO, mostra igualmente os artigos, em
que augmentou a divida publica no referido
anilO, de 30 de Junho de 1822 a 30 de Junho
de 1823, e os artigos cm que houve diminuiçãO,
devendo-se entre eIles contar a omma per
tencente aos sequestros de que já fiz meução.

({ Pelas contas n. 11 dada pelo contador
geral da 2" repartição do thesouro publico das
provinciAs de Minas Geraes, GOYAZ, Malto
Grosso, Santa C thArina, Rio Grande do Sul e
S. Paulo, serãO patente aS r ndas, e ele peza
de cada uma deIla, e a importancia de suas
dividas activa_, e pa sivas, segundo as noções
que presentemente ha no the ouro reconhe
cendo-se POl' ella que Minas Gerae tem um
deficit. annua\ de perto de 60:000 000, Goyaz
de perto le 20:000 000, Malto Oro o de
10:544$614, anla Calharina de 34: 70 635,
montando estas falta' annuaes em as dilas
quatro províncias a mais de 125:000 '000,
sem se ter em conta a despeza da xtracção
dos diamante, para a qual devia concorrer a
junta da fazenda de Minas Geraes com a quantia
de 120:000S000 por anno.

({ Pelas contas n. 12 dadas pelo contador
geral ela 3" repartição do thesouro publico das
provincias do Espirito Santo, Bahia, Pemam
buco, Rio .mnde do Norte, Alagôas, Parahyba
do NOl'le, Piauhy, Ceará, Maranhão e Parú, se
apresentão todas as noções que pre entemente
ha no thesouro a respeito das rendas e despezl1s
destas pl'ovincias, e das suas di vida - acti v.-\s e
passivas, segundo o balanços recebidos j po
dendo-se accrescentar que os ull.imos officios
de algumas delias mais recentes só ll'at1l0 de
pedir providencias para as suas actuaes urgen
cias, como seja o ol'/:icio da junta da fazenda da
provincia da B.ahia em data da 23 de Julho
deste anno, em CJue dá conla de só ter dispo
nivel em caixa a quantia de 3:711$862, os
da junta da provincia do Espirito Santo, no
tando o deficit annual de 33:172$387.

cc Não me é possivel apresentar tamh m
como devera, e desejál'a, a conta de alguns re
cursos desta provincia, não obstante a ter exi
gido' como sejão as dividas activas procedente
de ajustamentos das conlas das decimas das
casa's j do imposto sobre as heranças e legados j

da administração do dizimo do assucar j de
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alguns elJlpl'estimos, que pelo thesouro se fize
rão, e de que- os principae forlio ao nuncio
arcebispo de Damieta, e ao conde de Amerval,
imporlantes em 40:000$000 pouco mais ou
menos.

« Igualmente nlto posso por ora apresentar
a relaçãO dos bens nacionaes, que tambem
exigi, para constar sua qualidade, valor e
quanLidade: se esperasse pela conclusão destcs
trabalhos, ainda muito mais se demoraria
esla minha exposiçll.O, e por isso deJles pres
cindi, accrescendo a pouca inOuencia, que
taes recur"os poderáõ ter no estado actual
da fazenda publica.

(( Com menos razão se poderá estranhar
a falta de noçõe clara, e circumstanciadas
do estado da fazenda publica de cada uma
das provincias de te imperjo: por vezes se
tem exigido, e de muito poucas têm vindo
com a clareza, e individuaçao necessaria, mere
cendo enll'e as juntas de fazenda particular
elogio a da provincia de Minas Geraes, pelas
tabellas que tem mandado, e em que sómenle
falta a enumeraçao dos proprios nacionaes.
Tenbo já exigido por ordens circulares, o
que é relativo aos bens nacionaes, e man
dado expedir emelhantes ordens com formu
larios de tabellas, feitas á imitação das de
Minas Geraes. para mais claro conhecimenlo
de todos os artiges de renda e de despeza
de cada uma da provincias: e só para o
futuro se poderá apre entar o resullado de
laes requisiçõe.

« Por e ta simples, e clara exposição conbe
cerá V. M. Imperial que me encarregou de
um thesouro empenhado até o fim de Junbo
do conente anno na grande somma de perto
de trinta milhões e meio de cruzados, perse
guido diariamente pelos seus credores, que com
justa razll.o solicitão seu~ pagamentos, sem achar
preparados recur os alguns extraordinario , com
que possa fazer face á oespezas extraordi
naria ,que indispensavelmente se devem fazer,
e subindo estas por um moderado ol'çamento,
apre entado no II. 6" á 900:000$000 até
o fim do corrente anno de 1823.

«( E' evidente, que ll,\s provincias deste·im
pcrio nada podemos esperar nas actuaes ci 1'

cum tancias, antes pelo contrario seremos obri
gados a soccorrer algnmas dellas, como já fica
indicado, com mais de 280:000 000 annual
mente j e a supprir as despezas dos seus de
putados.

« ll.O menos é ev.ideute, que apezal' da maior
actividade na aLTrecadaçlio das rendas, e fiscal
lisaçao das despezas, não sómente cresceu a
divida publica no decurso de um anno do
ministerio do meu anteceSSOl' perto de cinco
milhões de cruz.ados, mas foi neces ario re
correr-se ao producto do emprestimo, dos
donativos, contribuições para a marinha e até

mesmo das sequestros, ab,>orvendo-se destes
recursos quasi um milhãO de cruzados.

« Tambelll é claro a todas as luzes, que ainda
devendo-se esperar os mais felizes resultados
do systema de administração,- que a sabedoria
da assemhléa gerai con tituinte e legislativa
ha de sem duvida estabelecer, nlio poderáõ
jáUJais os seus resultados ser sllffil:ientes para
o pagamento de trinta milhões de cruzados,
que devemos; e ao mesmo tempo para a satis
fação das despezas ordinarias, e indispensaveis,
e para o pagamento de despezas extraordinaria ,
proprias do estabelecimento de um illiperio,
onde tuuo se deve crear e promover com mllo
larga e generosa, se quizenúos em pouco tempo
firmar a nossa independencia e sermos con
tados entre as nações da primeira ordem.

«( Finalmente são fóra de duvida as terriveis
consequencias da falla de paga mentos em todo
e qualquer tempo, e muito particularmente na
melindro a época da nossa regeneração poli
tica, eln que muito convém evitar desgostos,
dissipar sustos, atalhar a rui na, e mesmo a
desesperação dos credores do tbesouro, e
desviar dos empregados, pensi011arios e servi
dores publico, a fome e a miseria

« 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 : coufiemos na
sabedoria das decisões da assemblpa geral
constituinte e legislativa sobre o estabelecimento
da renda publica ordinaria com justa e ade
quada proporção ás despe~as ordinarias, que
forem indispellsaveis j e esperemos della o
remer!io, 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 dou
trinas dos autores oe economia politica, de
administração e do credito publico j já não
é licito duvidar, de que se não devem, nem
podem fazer de pezas extraordinarias com as
rendas ordinarias: é fóm de questão, que
só por meio de operações de credito e por
empreslimos é que convém occorrer ás des
pezas, que entr:l.o na classe de extraordinarias,
como sejao a do pagamento das dividas anterior
mente contrahidas j as que de necessidade se
devll.o fazer para a defeza, e conservação do
estado na presença de alguma guerra; para
o melhoramento da agricultura, commercio
e navegação; e para a instrucçll.O publica.

« Deixando de parte o pagamento da futuro
despeza ordinaria, para a qual sem duvida se
estabelecer<Íõ sufficientes, e bem entendidas im
posições, eu vou indicar a:s operaçõe de
credito, que julgo indispensaveis, e da maior
urgencia nas acluaes circumstancias, em que
nos achamos: serão baldados todos os esforços
da assembléa geral constituinte e legislativa,
se não tiver quanto antes á sua disposiçàQ
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meios, e grandes meios, para com elles habi
litar o chefe constitucional de te na cente
imperio a firmar a nossa independencia e
defender-nos dos nossos inimigos, e a pro
mover a instrucção, e felicidade publica, como
fôr marcado, e decretado pela nossa consti
tuiçllo politica, e pelas leis regulamentares, e
administrativas deste imperio. Estes meios
nos sào orrerecidos por capitalistas inglezes,
sem os solicitarmos, como têm feito varias
nações da Europa, e mesmo da America: tal
é a alta idéa que se fórma dos recursos, e
exuberantes riquezas deste novo imperio, e o
interesse que os mesmos estrangeiros tom1to
no estabelecimento da independencia brazileira.
Pela proposta n. 13, que recebi a 20 de Julho,
verá V. M. Imperial o ofl'erecimento de um
emprestimo da grande sornma de 2,500,000 ,t,
e as- condições exigidas papa a sua IJrompta
realisação, podendo logo que elle fôr aceito,
e devidamente sanccionado pela assembléa
geral constituinte e legislativa, dispôr-se da
somma de cem mil libras sterlinas por mez,
que equivale a perto de um milhão de cru
~ados, e isto por cinco mezes consecutivos, e
ainda antes de estar definitivamente arran
jado todo o sys:tema deste emprestimo na
praça de Londres, o que, concluido, ficará á
disposiçãO da nação brazileira o resto de lodo
o emprestimo.

cc São tão claras as condições, que julgo su
perfiua qualquer explicaçãO: não menos é
claro, que podendo a assembléa geral consti
tuinte e legislativa ter á sua disposiçãO a som ma
de vinte milhões de cruzados, para os em
pregar, como julgar mais conveniente á sus
tentação da independencia do Brazil, ao desen
volvimento rapido de suas riquezas, e ao
prompto crescimento deste imperio, sómente
terá a cuidar na organisação da nossa lei
fundamental, e nas leis regulamentares, e
administrativas, que hão de sem duvida fazer
ditosa a naçllO braziJeira, sendo cerlo que sem
meios, e grandes meios, nM se póde já mais
conseguir uma em preza grande,' e tão grande,
como a da independencia de uma nãção, e
estabelecimento de um imperio.

I( Longe de nós o susto de contrahirmos
empenhos sobre o que já nos opprime: sal
vemos a nossa existencia, firmemos a nossa
independencia, levantemos sobre escala grande
este nascente imperio: a posteridade nos
abençoará colhendo os fructos de nossos cui
dados, e sacrificios: sirva-nos de pharol o
procedimento dos Estados-Unidos da America,
que tudo sacrificar1io, e que não tivertlo duvida
em contrabir graves empenhos, que ainda
lbes pesão. para firmar sua independencia:
imitemos nesta parte os actuaes nascentes go
vernos da America, e os velbos governos da
Europa, quando se têm achado em posições
criticas: nllo succumbamos, por miseria e

pobreza, no paiz do ouro e diamantes, no ter
reno que produz com incrivel abundancia os
mais preciosos -geneJ'os de commel'cio. Apro
veitemos os recursos que se nos olTerecem,
sem serem solicitados, recursos que aparecem,
como por prodigio em uma tão critica situação,
recursos que s:em duvida decidiráõ da nossa
felieidade, e farão desmaiar nossos inimigos.

« Sendo esta a primeira-, e mai;:; e~sencial

parte da operações de credito, que offereço á
consideração de V. M. Imperial par(\ que se digne
sujcital-a á deliberação da assembléa geral con
stituinte e legislativa, a quetll muito privativa
mente compete um tal objecto, devo accre~

rentar, que, no caso de ser approvada a pro
posta feita por Carlos Oxenford, convirá muito
que se faça todo o passivei esforçe para se con
seguir uma pequena alter?ção, de que nos
póde provir um beneficio nesta operação de
3,060,000 ,t, ou vinte e sete milbõcs de crn
zados com pouca differença, seguindo-se um
methotlo dilferente do proposto no artigo 2°
das condições para o estabelecimento do fundo
da caixa do resgate.

« Com effeito, segundo o plano de João Bric
kwood, financeiro muito acreditado em Lonelres,
adoptado e proposto_ por EdoGard Oxenford,
e outros calJitalistas inglezes, as 2,500,000 ,t,
devem ser empregadas elo seguinte moelo :

,t 416,666 Oitava parte de,t 3,333,333 (somma
em apolices, que se deve vender
para se obter ,t 2,500,000, á razão
de 75 por cento) para a formação
do fundo de resgate.

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

,t 1,883,334 Para o serviço publico do imperio
do Brazil.

,t 2,5000,00

cc Muito nos conviria, que este artigo pudesse
ser alterado pelo seguinte modo:

r, 60,000 Para entrada do primeiro anno na
caixa de resgate, entrada que an
nnalmente se deve repelir impre·
terivelmente, para que accumu
lando-se sempre os interesses de
quatro por cento, no fim de trinta
annos se ache nesta caixa a somma
necessaria, para se pagar o capital
de ,t 3,333,333 -representado pelas
apolices do emprestimo na hypo
these de terem sido vendidas á
razão de 75 por cento, para se poder
obter,t 2,500,000.

,t 200,000' Para se pagar o interesse dos dous
primeiros seis mezes.

,t2,240,000 Para o serviço publico do imperio
do Brazil.

,t 2,500,000
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~ l( E' Claro, que se ~ 416,606, oitava parte

de ~ 8,333,333, são necessarias para a caixa
de resgate, a juro composto de quatro pOl'
cento, conter o capital do emprestimo no fim
de cincoenta e quatro annos, segundo o lu
minoso, e até inculcado por novo plano, do
finan,ceiro JoM Brickwood, o mesmo se con
seguirá, segundo a minha lembrada alteração,
entrando nesta caixa annualmente ~ 60,000
a jl1ro composto de 4 por cento no espaço de
trinta annos, como mostra o calculo dos inte
resses, ou juros compostos da segunda ordem,
repetindo-se annualmente a entrada do eapital
do primeiro anno, e accumulando-se aos su
cessiv<'s capitaes os se:.!s respectil'os interes'es.

( Tambem é claro, que no principio do se
timo anno já conterá a caixa de resgate por
esta minha reforma ~ 473,8U6, que excede a
~ 416,666, unico, e primeiro fundo capital da
mesma caixa, segundo e plano de Brickwood.

l( NãO menos é evidente, que, conseguindo-se
em trinta annos o capital necessario para o
total pagamento das apolices do emprestimo,
orçadas em ~ 3,333,333, como se eon eguirá
pela minha alteraçll.o haverá muito maior cre
dito, e concol'l'eráõ mais facilmente os mu
tuantes a comprar as apolice , do que sendo ne
cessaria 54 annos para o seu pagamento total,
segundo o plano de Brickwood.

( Finalmente é facil de reconbecer-se, que,
a ser possivel conseguir-se, como é provavel,
a alteraçao que proponho, visto que nada infllle
na essencia do projecto arranjado por Bric
kwood, resultará para ,) impllrio do Brazil uma
vantagem de pouco mais ou menos vinte e sete
milbões de cruzados.

« ao basta porém este grande recurso, que
se nos offerece, para ficarmos habilitados a
emprehender tudo quanto fôr necessario á sus
tentação da nossa independencia, e ao estabe
lecimento deste imperio com a dignidade propria
da nação brazileira : já fica demonstrado qual
seja o nosso actual empenho, para cuj:1 satisfação
total não bastaria a realisação deste emprestimo :
resta-me portanto indicar os meios de serem
contemplados os credores do thesouro, dedu
zindo-se para isso a me!1or porção que fór
passiveI ueste emprestimo, afim de ficar livre,
e á dispo:;içao da assembléa geral consti
tuiute e legislativa, uma grande som ma, para
lhe dar o destino, que achar conveniente.

«( ão posso deixar de offel'ecer á considera
Ção de V. M. Imperial em o n. 14 a copia da
consulta que a commissllo do thesouro pl'esidida
pejo EXI11. Sr. Caetano Pinto de MiL'anda Monte
negro, então ministro e secretario de estado dos
negocias da fazenda, fez subiL' á presença de V.
M. Imperial em data de 24 de Maio de 1822, e
que n[lo baixou resolvida, talvez pela mudança do
ministerio, e pai' serem outros os planos do seu
successor: não devo perder tempo em repeti~ o
que nesta consulta se acha expendido: e1la

encerra o melhodo, que devemo egnir com o
credores do thesouro, e tãO s6mente será nece 
sario classificai-os, para se saber quaes sejao a
dividas a satisfazeL' promptamente pelo producto
do ~l11pl'es~imo, e quaes as que serão pagas pel a
declma qUlDta pade em cada um mez com letras
e bilhetes do thesouro na fórlllil indicada na
mesma consulta.

l( Sendo a divida publica até ao fim de Junbo
do corl'ente anno dt! 12,156:145$951, se p6de
della deduúr a somma de 7,395:013$418
que se deve ao banco do Brazil POl' suppri
mentos, que tem feito, e pelo empl'estimo con
trabido pela carta régia de 6 de Outubro de
1796, vindo a fical' a quantia de 4,761:132 533.

l( Esta deducção tem lugar, pois qUê basta
contemplar taes cI'edores com o pagamento
exacto do juro, que se fól' vencendo, e com um
por cento anoualmente panr a Jenta amortisaçao
do capital.

« Da quantia de 4,761:132$533, se deve
tambem deduzir a soml11a de 1,155:105$566,
importancia total dos juros já vencido", e que
se devem ao banco e aos capitalistas do empres
timo de 179ü, vindo a ficar a quantia de
3,606:026$967.

( Esta deducção se deve fazer, logo que com
o projectado emprestimo tenhamos meios de
satisfazer .promptamente uma semelhante divida
de juros, que 11à,o admitle a operação lembraLla
na consulta.

l( Não menos se ueve01 deduzir da somma de
3,606:026$967, a quantia de 207:588$000,
procedida de ordenados, tenças, pensões, soldos,
fardamentos e outros artigos,que exigem prompto
pagamento e tambem a L{uantia de 65:369$802
de empl'estimos, que têm condições parti
culares, que se devem cumprir, ficando por
conseqnencia reduzida a 3,333:068$164, a di
vida publica, que póde ser sati:;feita em quinze
prestações mensaes com letras e bilhetes do
thesouro, na fórma do parecer da consulta, a
que me reporto.

( Desta classificação se deduz, que o thesouro
nece sita ser soccúrrido promptamente com a
qllantia de 2,262:693$567, para poder rea
lisar os pagamentos, de que tenho feito mençãO,
e para as despezas extraordinarias deste se
gundo semestre, deduzindo-se esta quantia do
emprestimo projectado, ficando por consequen
cia á disposi<;110 da assembléa geral constituinte
elegi lativa bem perto de quatorze wilhões e
meio para os applicar, como julgar mais con
veni'ente á nação brazileira, tendo em vista os
SOCCOl'l'OS, que se devem dar a algumas provin
cias deste imperio, e com especialidade á pro
vincia da Babia, que tanto sofTl'eu em sua opu
lencia, e estabelecimentos agrurios com a por
fiada lula em que se viu, e nllo menos os
preparos que devemos fazer para resistirmos,
como cumpre á nossa honra e dignidade, a
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quaesquer tentativas dos inimigos da indepen
dencia brazileira.

cc Tenllo exposto fielmente a V. M. Imperial o
estado em que achei o thesouro publico do Rio de
Janeiro, e o que nelle se sabe do estado da fa
zenda publica das provincias deste imperio:
tenho igualmente indicado a marcha, que me
parece devpmos seguir, para não sómente pa
garmos a divida publica, que lanto nos opprime
e desacredita, mas para termos meios conside
raveis, com que se po sa frustrar as tentati vas
de quaesquer inimigos da nossa independencia,
e elevar com rapidez e te imperio ao gráo de
força, de respeito, e de opulencia, de q.le é sus
ceptivel: digne-se V. M. Imperial aceitar benigna·
mente este meu trabalho por ser feito com o
unico fim de ser util, quanto cabe em minitas
forças, á nação brazileira, que desejo ver inrle
pendente, e no pacifico goso das felicidades,
que deve esperar de uma conslituiçll.O liberal,
digna della e de V. M. Imperial seu augusto
chefe e defensor perpetuo.

cc Resta-me finalmente prlllderar, que não lIa
tempo a perder, quando se traIa de prover o
lhesouro nacional de modo que se possão pôr
em pratica as operações, que se julgarem
nece sarias, muilo principalmenle na melindrosa
situaçàO em que nos achamos: não temamos
conlrahir empenhos, quando se trata de sah'ar
a nação brazileira, e firmar sua independem·ia.

cc A sabedoria da assembléa descobrirá meio!>
e recursos, não sómente para as futuras despe;(.ls
ordinarias do imperio, mas para a satUação c..lo
seu actual em(Jenho e das despezas extraordina
rias, que nece sitamos fazer, quando lhe Dão
agrade o que proponho: a ella cumpre decretar.
-Rio de Janeiro, 26 de Setembro de 1823.
Manoel Jacintho Nog1~eiTa da Gama. )J

o Sr. Oarneiro de Campos: - Parece-me
que antes de tudo devem imprimir-se estes
papeis para que, distribuidos pelos Srs. depu
tados, se possa lomar conbecim.ento da materia
para valar sobre e]]a , e como para se fazer a
impressão se precisão cópias, se estas se tirarem
na secretaria da assembléa levará isto muito
tempo, e por isso lembro que será conveniente
q\Je se tirem ôo erario, unde ha muita gente,
para mais promptamente se poder tratar deste
assumpto, que, a meu ver, deverá ser remellido
a uma cOO1missão especial para dar o seu pa
recer, que será depois discutido.

o Sr. Vergueiro : - Tambem voto que se
imprima j mas quanto á com missãO julgo des
necessario uma nova, pois já temos apropria
para laes negocias, que é a d fazenda.

O Sr. Nogueira da Gama: - Eu concordo
em que nll.o ha nece sidade de 110va com
missão porque t.emos a da fazenda; mas o que
me parece é que são poucos os seus membros,
pois têm muilos trabalhos entre mãOS, além
desle que é da maior importancin j requeiro

por isso que se nomeem mais dous membros,
para ser composta de sete.

o Sr. Araujo Vianna :-Tambem julgo que
deve imprimir-se o relataria e mais papeis que
o acompanbão para que os Srs. deputados pos
são meditar materia tão. importante j mas qui.
zera inverler a ordem inaicada, isto é, diz·se
que se imprima e vá á com missão, e ell cuido
que seria melhor ir á commissãc e depois com
o parecer'imprimir-se, e distl ibuir·se pelos Srs.
deputados.

o Sr. Nogueira da Gama: - A commissão
é composta de 5 membros, e ainda qne sou eu
um delles, que estou bem ao facto do negocie,
os quatro precisão ler com vagar estes papeis, e
meditaI-os em casa; ora, não estando impressos
leva isto muito tempo, porql1e só depois de um
os examinar, os passa a oulro j o que n~o acon
tece sendo impressos, pois todos ao mesmo
tempo os examinão. Portanto parece-me que o
melhor é que se imprirnll.o primeiro, recom
mendando-se a maiol' brevidade na impl'es
sll.o.

o Sr. Andrada Machado :-Eu qllizera, Sr.
presidente, que a commissão que fôr incumbida
deste negocio, des e o seu parecer separado
sobre cada uma das duas partes, em que eu con
sidero dividida a matcriaj porque uma é o rela
taria do estado da fazenda, e a outra consiste no
modo de contrahir um emprestirno; ora, em
objectos tão differentes duvido que se possa dar
um bom parecer se)11 os dividir; um é a expo
siÇãO do mal, e outro o meio de o remediar; são
na verdade cousas mui diversas e que' se achão
confundidas ne te relataria.

Julgando-se dis<:utida a materia, propoz o Sr.
presidente:

1." Se o relataria e documentos a elle juntos
se deverião imprimir sem demora.- Venceu-se
que sim.

2,° Se deveria remetler-se tudo á commissão de
fazenda, augmentanJo·se esta com dous mem
br-os. - Venceu·se que sim; mas reservada a sua
nomeação para quando voltasse o relataria imo
pressa.

3.° Se no thesouro publico se tirarião as
cópias precisas para a imprensa, visto haver
al!i mais abundancia de officiaes.- Decidia-se
que sim.

4.° Se o parecel', que desse a corumissll.O, se
ria dividido em duas partes: uma sobre a ex
posiÇãO e outra sobre as operações de credito.
Resolveu-se que sim.

O SR. SEcnETAIUo CALMON deu conta da me
moria do naturalista Feijó, apresentada pelo
Sr. Marianno dc Albuquerque, e cujo exame
lhe fôra encarregado.- Foi recebida com parti
cula-r agrado, e remettida á commissão d'agri·
cultura.

Passou-se á ordem do dia, cujo primeiro ob·
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jecto era a sancç110 da lei dos governos provin
ciaes.

a Sr. Carneiro da Cunha: - Como este
projecto tem muitas emendas, e alguns Srs.
deputados não estiverão presentes á discusSãO,
julgo conveniente diferir a sancçllo ao menos
por tres dias, para se examinar, e decidir se n110
ha alguma contradicção, e se tudo está conforme
ao vencido. TL'es dias nllo são tão grande espaço
que produ7.3 dUDlDO a demora: e eu acho toda
a c3utela necessaria, porque esta lei vai decidir
da sorte das provincias.

a Sr. Souza Mello: - SI'. presidente, eu me
levanto para fanar em direcção opposta á em
que acaba de fallar o nobre deputado o Sr.
Carneiro da Cunha, que quer ainda algum es
paço á publicação de uma lei que, a meu ver,
deve expedir-se quanto antes, salvo algum
exame por muito pouco tempo.

AclJa-se determinado por esta augusta assem
bl éa que no acto da sancção de qualquer lei,
que ainda é acto legislat(,rio, se possão fazer al
guma emendas quando depois de redigidos os
artigos pelas doutrinas vencidas se con becer
algnma contradicçllo manire ta ou absurdo, e
tendo eu achado uma contradicçãO na lei dos
governos da~ provincias que acaba de ler-se, a
tomarei por base para funúallJelJtar uma emenda
que ainda quero o!ferecer.

E' manifesto que desde o principio instei
sempre para que se tratasse da reforma dos go
vernos das provincias ; que coi'nbati as opiniões
de alguns 51'S. deputados; que se oppuzerão li
esta reforma; e que opinei constantemente para
que os governadores das armas não ficassem
independentes do presidente da provincia; en
tretanto é tambem manifesto que a iodependen
cia dos ditos governadores d'arrnas tem-se cho
cado com a opinillo publica, e motivado des
ordens, e desconfianças: tanto assim que
naquellas provincias, onde os commandantps
das armas têm mantido união com as juntas de
governo têm seguido melhor os mgocios pu
blicos mesmo agora, do que naquellas em que se
tem querido apurar á risca a independencia
destas duas autoridades.

Com eITeito Mo parece justo que o chefe su
premo de uma provincia, que é o seu presi
dente, deixe de ter toda a influencia nas forta
lezas, fortificações, e corpo de defesa de1Ja,
comtanto que se não fntremella nos detalhes,
economias, e disciplina, altribuições proprias do
com mandante.

Disse eu quP. havia contr<ldicçao na lei, e de
facto ella e de cobre no arl. 28, onde se diz
que-o governo da força armada é independente
do presidente e conselho, diz~ndo-se logo depois
que o commandante das armas não póde obrar
em grandes casos sem· accordo do presidente,
e até que este o póde 'Ilspende~ em caso de
perigo; conseguintemente não é o comman-

TO~IO VI

dante indepelldente, senao por excepções, nos
casos de menos influencia, e se o contrarie e
diz, envolve contradicçao. Portanto, desejando
ser coherente com a OpíllillO publica, e com os
meus principios até o fim da lei, quero propôr
uma emenda, que envio á mesa.

EMENDA

f( PropoulJo que antes da sancção do decreto
dos governos das províncias, no art. 2 onde se
h'ata do governo da força armada, se tl'3nspo
nhão as atlribuições, de maneira que a depen
dencia, ou sujeiçao do commandanle militar ao
presidente da provincia forme <l regra geral, e
a independencia se classifique nas excepções;
sanando-se por este modo a contradicção de se
chamar independente o que é sujeito na mór
parte, e evitando-se o choque da opini!.lo pu
blica com a independencia dos governadores
das armas. - O deputado José de Souza
Mel/o. )J

Alguns Srs. deputados mostrárãO que esta
emenda náo podia ter Iug:'lI' , emquanto se não
decidi~se do adiamento requerido pelo Sr. Cal"
neiro da Cunha, que deveria ser remellido á
mesa por escripto para ser apoiado.

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

«( Proponho que se demore a sancção do pro
jecto dos governos provisorios por tres dia, fi.
cando na mesa para qne os Srs. deputados
tanto os ·que nào assistirao á discuSSllO, corno'
0& outros, possão examinar todas as emendas
e artigos.-Paço tia assembléa, 6 de Outubro de
1823.- Cm'neiro da Otmha. II - Foi apoiado
o adiamento.

a Sr. Marianno de Albuquerque: - Eu
requeiro que se estenda o prazo a oito úia ; as
emendas na verdade sl10 muitas, e os venci·
mentos tambem j por isso acho que o prazo de
tres dias é muito curto Iara que se ~ssa exa
minar tudo com o preciso vagar.

a Sr. Henriques de Rezende: - Levanto
me para opinar contra a propo ta do r. Car
neiro da Cunha pelas mesmas razões em que
elle se fundou para a fazer. Requereu que fi
casse sobre a mesa por lt'es dias o projecto antes
de se sanccionar, para que os senhol'es que
naO assistirão ás discussões, tenhãO tempo ele
vêr e examinar para poder dar o seu voto; mas
esses senhores nào apoiarllO a proposta, sendo
aliás toda em favor seu j e que quer isto dizer?
Que elles não precisllo dessa delonga, e que
sabem já como h110 de volar. Portanto não tem
lugar a propo la j e eu, Sr, presidente, quizera
que desde já. se desse destino a este projecto;
ou seja approvado, ou rejeitado, acabemos com
isto.

a sr. Carneiro da Cunha: - Eu nllo sei
que haja razào mais fraca para contrariar a

(j
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minha indicação do que a exposta pelo illustre
deputado, e até, se o nãO visse, julgaria incrível
que se levantasse para a expender. Que importa
que os Srs. deputados que não estiverãO pre
sentes ás discussoes do projecto, não apoiassem
a minha proposta? Que tem isso com a conve
niencia ou inutilidade della? E como sabe o
illustre preopinante que o motivo de a não
apoiarem foi o de não julgarem precisa a de
mera? Além disto, essa razão da ausencia de
algnns senhores deputados não foi a prin
cipal que me determinou; a maior, e que eu
.apontei, é a importancia da materia, e a mul
tiplicidade de emendas e vencimentos, pois
como o juizo dos bomens não é infinito, ao
menos o meu, entendi que devia haver algum
espaço para meditar sobre o assu mpto. Se o
nobt'e deputado tem os talentos de Salomao,
creio que os mais senhores os não têm. Por
tanto, a não haver algum outro argumento mais
solido, sustento a minha proposta, pois, ° que
acabo de ouvir nllo merece attençllo alguma.

O Sr. Andrada Machb.do: - Eu convenho
em que se demore pelos tres dias, mas o praso
de oito que tambem se propoz nllo é preciso.
Sejão os tres dias, porque em verdade os se
nhores que não assistirão hãO de ter duvidas, e
é nccessario dar-lhes tempo para o exame; e .
me-mo os que assistirão tambem desejaráo
poder cel'lificar-~e melhor do: vencimentos.
E.,tc prazo me parece arrazoado, e julgo con
veniente e conceda.

Julgou- e afinal di cutida a materia, e proce
dl::ndo-se ·á votação decidio-se que ficasse o
projecto adiado por tres dias, e sobre a mesa
com toda as suas emendas, para ser exa
miuado.

Olo SRS. DEPUTADOS ALENCAR E HENRlQUES DE
REZE/mE pedirão licença para se retirarem por
incolulllOdados.

Passou-se ti 2" parte da ordem do dia, que
era o projecto sobre a creação de Ilniversidildes;
e entrou em diSCUSSãO o lnt. 4°, que ficára
adiado na sessãO de 6 de Setembro, com a
emenda do SI'. Montezuma otTerecida naqueJ1a
mesma sessão, e as dos Srs. Araujo Lima e
Pereira da Cunha, propostas anteriormente Das
sessões de 27 e 28 de Agosto e 6 de Se
tembro.

O SR. PRESIDENTE, por não haver quem pedisse
a palavra, propoz se o artigo se julgava suffi··
cientemente discutido.-Venceu-se que sim.

Seguio-se o artigo 5" concebido nestes
termos:

« Art. 5.° Sua Magestade o Imperador esco
lherá d'entre os mestres um para servir interi
namente de vice-reitor. »

Corno tambem não houvesse quem sobre eJle
fallasse propoz o Sr. presidente se a assembléa
o dava por discutido.-Decidio-se que sim.

Pl'OpOZ entllo mais o Sr. presidente:

1.0 Se estava concluída a 2" discussão.-Ven-
CCII-se que sim. .

2.° Se passava o projecto á 3· discussão.
Venceu-se que sim.

Seguio-se a 3" parte da ordem do dia que era
segundas leituras.

O SR. SECRETARIO MACIEL DA COSTA fez a 2"
leitura do projecto de lei para serem isentos por
dez anuos de direitos de entrada e sahida nas
provincias do iruperio os productos das fabricas

I de ferro ou de quaesquer outr'os metaes ou mi
neraes j o qual tintw "ido apresentado na sessão

I de 5 de Setembro.
Feita a leitura, proiJoz o Sr. pr'esitlente sc

em objecto de deliberação, e resolvendo-se que
era, mandou-se imprimir, para entrar em dis
cussão.

O MESMO SR. SECRETARIO fez a 2" leitura do
projecto de lei para regnlar os estudos das es
colas medico-cimrgicas, apresentado na sessão
de 2 de Setembro.
- 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. SECRETARIO fez a 2" leitura do
projecto de lei para a extincção do regi mento
de estrangeiros creado por decreto de 8 de Ja
neiro de 1823; cujo projecto fôra apresentado
na sessão de 17 de Setembro.

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

Passou-se aos pareceres de commissoes.

o Sr. Maia como relator da commi.são de
legislação leu os seguintes seis projectos de lei,
redigidos em consequencia das indicações dos
Srs. Rodrigues de Carvalho, e Xavier' de Car
valho of'fel'ecidas na sessão de 6 de Agosto.

cc A assembJéa geral constituinte e legislativa
do impel'io do Braúl' decreta:

cc Art. 1.0 A vilJa âa Cachoeira da provincia
da Bahia d'ora em diante se denominará - a
heroica vilJa da Cachoeira- em testemunho da
nobre intrepidez, com que seus habitantes derão
o primeiro impulso á restauração da mesmq
provincia, e da constancia com que a com
pletárãO.

(C Art. 2.° Terá pGr annas a esphera, com a
legenda-Ao heroismo.

C( Paço da assembléa,1Q de Setembro de 1823.
-Jo é Antonio da Silva )1aia.-Jllão ..élntonio
Rodrigues de Carvalho. - José Teixeira da
Fonseca Vasconcellos. - Estevão Ribei1'o de
Rezende. »

CC A assembléa geral constituinte e legislativa
. do irnperio do Brazil decreta:

« Art. 1.0 A villa de S. Francisco da provineia
da Babia terá de ora em diante o titulo de
valerosa villa de S. Ft'ancisco-como distinclivo,
que assignale, e recorde o nobre esforço de seus



SESSÃO EM 6 DE OUTUBRO DE 1823 43

moradol'es na luta d::l independencia, e união á
causa do impE'rio.

« Art. 2.° Terá por armas a esphera, e por
timbre as palavras-Ao valaI'.

» Paço da assembléa, 17 de Setembro de 1823.
- ·José Antonio da Silva Maia,-João Antonio
Rod1'igues de Ca1·valho.-D. Nww FJugenio de
Locio.-Jose Teixeim da Fonseca Vasconcellos.
-.Estevão Ribeiro de Rezende. )

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

« Art. 1.0 A villa de Santo Amaro da provincia
da Bahia será denominada de boje em diante
a-benernerita villa de Santo Amam-servindo
este titulo de recordar aos vindouros o beroico
brio, com que seus habitan'les conceberl\o o
projeeto de resgatar a provincia da sujeição, em
que a tiverão as armas portuguezas, e a decidida
influencia, com que concorrerão para a sua
expulsãO.

« Art. 2.° Terá por armas a esphera com a
legenda-Ao merito.

IC Paço da assembléa,17 de Setembro de 1823.
- José Antonio da Silva Maia,- João Anto
nio Rod1'igues de Carvalhu. - D. Nuno Engenio
de Locio e Seilbitz. - Jo é Teixeim da Fonseca
Vasconcello ,-Estevão Ribeiro de Rezende. )

'cc A assembléa geral constituinte e legislativa
do imperio do Brazil decreta:

cc Art. ~.o A villa de Jaguaripe se denominará
de hoje em diante a-leal villa de Jaguaripe
em recordação da fidelidade, com que seus ha
bilantes se reunirllo ás demais villas, e coope
rarão na causa commum da independencia do
imperio.

cc ArL 2.° Terá por armas a esphera com a
legenda-A' lealdade.

cc Paço da assembléa, 16 de Setembro de
1823.-José TeÍ,'Veim da Fonseca Vasconcellos.
-José Antonio da Silva Maia.-Bema?'do José
da Gama.-João Antonio Rod?'ig'!Ges de Ca?'
valhu,-Estevão Ribei?'o de Rezende. )

cc A a:.sembléa geral constituinte e le~islativa

do imperio do Brazil decreta:
cc Art. 1.0 O general, commandantes de corpos,

officiaes, officiaes inferiores, e soldados do exer
cito da Bahia, formado no Reconcavo, serão
condecorados com uma medalha de honra, que
assignale os distinctos serviços, com que canse·
guirão expulsar as tropas portuguezas.

cc Art. 2." As graduaçOes dos officiaes, o nu
mero dos combates e o perigo das acçOes decio
diráo do metal da medalha.

rc Art. 3.° O governo determinará do padrão
desta medalha, a legenda que lhe servirá de
timbre, e a côr da fita, de que deve pender,

IC Paço da assembléa, 17 de Setembro de 1823.
-José Antonio da Silva Maia.-João António
Rod?-igues de Carvalho.-D. Nuno Eugenio de
Locio.-José Tei.'Veim da Fonseca Vasconcellos.
- Estevão Ribeiro de Rezende. )'

cc A assembléa geral constituinte e legislativa
do imper'io do Brazil decreta:

C( Arl. 1.0 Todas as viuva dos valente offi·
ci~es, officiaes inferiores, e solrlado:; da pri·
meiea, e segunda linha do exercito da Bahia
uuido no Reconcavo, que fallecel'ão no camlo
da batalha, pugnando pela indepeoclellcia do
imperio, gozarÃO do soldo de cus maridos,
emquanto não passarem a segundas nupcias.

C( Art. 2.° Se não tiverem ficado viuvas, e
existirem filhos, pel'cc:beráO estes os :loldus de
seus pais; os varOes até á idade de 18 annos
e as filhas até passarem ao estado de matri
monio.

C( Art. 3." Fica para este fim ampliado o de
creto de 1" de Janeil'o do presente anno.

IC Paço da assernbJéa, 17 ele Setembro de 1823.
-José Antonio da Silva Maia.-João Antonio
Rod?'igues de Carvalho. - D. Ntmo Eu,genio dr;
Locio. -José Teixeira da Fonseca Va,~concello,~.

-Estevão Ribeiro de Rezende. Jl

Propaz então o Sr. presidente se estes pro
jecto~ se imprimião para entrarem na distri
buiçãO dos trabalhos.-Venceu·se que sim.

O MESMO SR, DEPUTADO leu tambem, por pal·te
da commissão de legish\çãO, o eguinte

PARECER

,( Foi visto na com missãO de legislação o re
querimento de Manoel José Pereir a, serventua
rio do officio de meirinho do desembargo do
paço, que suppõe haver-se-Jhe faltado á justiça
em se lhe exigir o pagamento d s novQS direitos
correspondentes ao ordenado actual de 200$000,
que tem o dito oficio, apezar de ser elIe abri·
gado a entrar no thesoul'o com a terça par·te,
em razão de ser o mesmo officio um dos que
tinhão por proprietarios subditos de Portugal;
e requer por isso deliberação desta assembléa.
A com missão é de parecer que não merece
deferimento. porque tem o supplicante meios re·
guiares, a que não moslra ter·se-lhe obstado.

C( Paço da assembléa, 1 de Outubro de 1823.
-Bernardo José da Gama.-José Ântonio da
Silva Maia.-José Teixeira da Fonseca Vas
concellos.- João Antonio Rodrigues de Ca?'
valho.-Estevão Ribeiro de Rezende. )

NãO houve quem faltasse contra elle, e foi
approvado.

Leu igualmente o mesmo Sr. deputado por
parte da dita eommissão o seguinte projecto de
lei sobre a liberdade de imprensa:

PROJECTO DE LEI

cc A assembléa geral, constituinte e legislativa
do imperio do Brazil, decreta:

cc 1. Nenhuns escriptos, de ql1alquer qua
lidade, volume, ou denominaçãO, sãO sujeitos á
censura, nem anles, nem depois de impressos.

« 2. E' portanto livre a qualquer pessoa im-
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primir, publicar, vender. e comprar os livros, e
escriptos de toda a qualidade sem responsabi
lidade alguma, fóra dos casos declarados nesta
lei.

«( 3. Toclo o escripto impresso no imperio do
Brazil terá estampado o lugar e anno tia im
pressão, e o nomedo impressor; quem imprimir,
publicar ou vemler algum escripto sem estes
requisitos será conclemnado em 50$000, e quem
o comprar perderá os exemplares que tiver
com prado, e o duplo do seu valor.

« 4. Quem falsificar algum dos requisitos
mencionados no arligo antecedente será con·
demnado em 50$000, e quando pela falsificaçãO
at!t'ibuir o impresso a pessoa existente neste
imperio se lhe dobrará a pena.

«( 5. Todo aquelle que abusar da liberdade
da imprensa contra a religiao catbolica romana,
negando a verdade de todos, ou alguns cios seus
dogmas ou estabelecendo, e defendendo dogmas
falsos, será condemnado em um anno de
priSãO, e 100$, e se o abuso consistir em blaR
phemar, ou zombar de Deus, dos seus santos,
ou do culto religioso 'approv<ldo pela igreja ca·
tholicn lerá a pena de seis mezes de priSãO, e
50$000.

«( 6. O que abusal' excitando os povos directa
mente á rebelJiao será condemnado em dez
annos de degredo para uma das provincias mais
remotas e 800$000, e se o fizer por meios indi·
rectos, fazendo allegorias, espalhaudo des
confianças, ou praticando outros semelhantes
actos, será condemnado em metade da sobreditn
pena.

« 7. Se o abuso consistir em atacar a fórma
do governo representativo monal'chico-consti·
tucional, adoptada pela nação, será condernnado
em cinco annos de degredo, e 600$000.

«( 8. Se se dirigir a infamar, ou injuriar a as·
sembléa nacional, ou o chefe do poder execu
tivo, "erá condernnado em tres annos de degredo
e 400$000.

C( 9. Se. com o abuso provocar os povos á des·
obediencia ás leis, ou 3S antoridades constiluillas,
será condernnado em dous annos de degredo e
200$000.

«( 10. Quem abusar da liberdade da impreniia
contra a moral cbristã, ou bons costumes,
será condemnado em seis mezes de prisão e
50$000.

( 11. O que abusar desta liberdade, impu
tando factos criminosos a empregados publicos,
em razão do seu offieio, se os não provar, será
condemnado em seis mezes de priSãO. e na
quantia de 200$000 até 1:000$000, conforme a
qualidade da calumnia, emprego do calumniado
e posses do calumniador.

( 12. Se o abuso fÔr contra pessoas particu
lares, ou contra empregados, mas não em razão
do officio, imputando·lhe- crimes, por que de·
veriao ser processados, ou vicios e defeitos, que
os fal'iao despreziveis, e odiosos, será condem-

nado em tres mezes de prisão, e na quantia de
50$000 até 400$000, conforme a qualidade das
pessoas, ainda que o injuriante se proponha a
provar o que affirma.

l( 13. Se o abuso consistir em simples injurias,
que directa, ou indirectamente tenbão por fim
df!primir o credito de qualquer pe,:soa, será
condemnadó em 50$000.

(( 14. Em qualquer dos casos dos tres artigos
antecedentes haveFá a indemnisação do damno,
e reparação da injuria, que pela lei competil',
se osjuizes declararem ter lugar.

( 15. Se. os réos não tiverem possibilidades
para pagar as condemnaçOes pecunial ias serão
estas commutadas em priSãO, contando-se um
dia por cada 2$000, nos casos dos arts. 3, 4, 5,
10, 11, 12, 13, e em dr.gredo contando·se um
anno paI' cad· 400$000.

«( 16'. .pelo abuso, em qualquer destes ca os,
será responsavcr o autor, ou trad nctor; quando,
ou não constar quem estes sejil.o, ou constando,
se verificar que residem fóra do imperio, cahirá
a responsabilidade sobre o impressor; e petos
abusds commeltidos nos escriptos impressos em
paizes estrangeiros responderáO os que os pu·
blicarem, ou venderem neste imperio.

( 17. Depois do proferida a sentença eondem
natoria, inconeráO nas meSlUas penas os que
continual'Cm a vender, ou propagar os escriptos
abusivos, por qualquer dos modos acima re·
feridos.

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

«( 19. A qualificação destes delictos pertence
aos conselhos dos juize.> 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.

C( 20. Para formalisar o processo e julgado,
haverá umjuiz de direito, que sel'á o corr('gedor
do crime na cÔrte, os ouvidores do crime nas
comarcas em que houver relaçãO, nas outras
o seu respectivo ouvidor. E haverá tambem um
promotor da justiça em' cada comarca, o qual
deverá ser bacharel formado em alguma das
faculdades juridicas, ou escolhido d'entre o
ad vogados de conceitq nas comarcas, onde não
houverem bachareis formados.

( 2]. Em cada legislatura s~rão eleitos para
juizes de facto sessenla homens bons, escolhidos
pelos eleitores, ela mesma fórma que fizerem a
eleiçãO dos deputados: e remettida ao juiz de
direito uma copia authenlica desta eleiçil.O, ene
fará logo recolher a uma urna, que se l1a de
guardar no archivo da r.amara da cabeça de coo
marca, tantas cedulas, quantos forem os ~Ieilos,

cujos nomes se escreveráO nellas, para se extra
l1irem as necessarias nas occasiOes de formar· se
o conselho. No mesmo acto, e pela mesma ma
neira se elegerá o promotor.

(( 22. O que houver de ser escolhido para juiz
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ele faelo, deverá ter as mesmas qualidades que
se requerem para ser eleitor: e o eleito nas
tres primeiras legislaturas Mo poderá escusar-se
a pretexto algum; além do notorio impedimento
physico.

( 23. IEmql1anto não tiver 111gar a eleição pela
maneira sobredita, se fará na camara da cabeça
de comarca á pluralidade de votos, sob a presi
dencia do jl1iz de direito j convocando-se para
esse fim o maior numero de cidadãos que rÔr
passiveI de toda a comarca.

( 24. A denuocia do ahllso da liberdade de
imprensa, em algum dos casos dos arls. 5 até
10 inclusive, será feita pelo promotor, ou por
qualquer cidadao perante o juiz de direito de
qualquet comarca, segundo. o caso que occorrer,
ficando preventa no primeiro jnizo, onde fôr
dada: nos outros casos dos arts. 11 e seguintes
só poc1el'á ser dada pelos of:fendidos.

_ « 25. O jl1iz de dire.ito no caso do ar!. 6 in
quirirá summariamente tres testemuohas, logo
que tiver a denuncia, e conhecendo ql1em seja
o réo mandará proceder á prisão c1elle, e a se
qnestro dos exemplares denunciados, em qual
quer mão, em que se achem.

« 26. Tomada a denuncia, passará o juiz de
direito a eleger o primeiro conselho de juizes
de facto, concorrendo para esse fim á casa da
camara com o escrivão respectivo, promotor, e
denunciante, se o houver j fará extrahir da
urna, por um menino, nove das cedulas, de que
falla o art. 2], as quaes indicaráO as pessoas de
qne se 11a de compÔr o dito conselho, e man
dará de tudo lavrar termo em livro privativa
mente de ignado para isso, e por elle rubricado
e fazer a publicação por editaes.

( 27. Immediatamente o mesmo juiz de di
,'eilo convocará os eleitos para comparecerem na
casa da camara, em dia marcado j e castigará
os que fallarem com a pena de 20$000 pela
primeira vez, de 50$000 pela segunda, e de
100$000 pela terceira j perdendo além di to o
direito activo e pa. _ivo da eleição aqueUe que
fôr achado nesta terceira reincidencia.

( 28. Reunido o cooselho, deferirá o juiz de
direito o juramento dos santos evangelho a
todos os vogaes; e a podas abel'tas lhes en
tregará o objecto da denunljia, que deve estar
competentemente autuado.

«( 29. Os vogaes se recolheráO a outra casa,
em que sós, e a portas fechadas, conferenciem
entre si debaixo da presidencia do primeiro na
ordem da eleiç~o j e o resultado desta confe
rencia será escriplo pOT um delles nos proprios
antos, declarando se o impresso contém, ou não
molivo de formar·sp. processo pelo abuso denun
ciado, segundo o que assentarem á maioria ab
soluta de votos.

« 30. Preparada assim a decisão. vo1taráõ os
vogaes á primeira casa, e o que servio de pre
sidente a lerá puhlicamente, em presença do
juiz de direito.

( 31. No caso de sei' a declaraçao negativa,
o juiz de direito pl'oferirá a sentença, em que
julgue sem effeito a denuncia, ol'dene a soltura
do réo, se estiver preso, e o levantamento do
sequestro dos exemplares, condemnando o de
nunciante nas cu tas, quando seja pessoa partí
cular.

« 32. Se a declaração po,ém fÔr artirmativá,
o mesmo jni7. pOl' sua sentença, declarará ter
lugal' a accnsaçllo: ordenará o sequestro em
todos os exemplares denunciados, e a pris:1o do
réo, no caso do ad. 6, quando já não esteja
preso em virtude da prévia diligencia ordenada
no art. 25.

( 33. DadaasenLença seguir-se-ha a accusaçllo,
que deverá em todos ús casos, ser intentada no
juizo do domicilio do réo.

(( 34. Apresentado o processo ao juiz de di
reito, ou pelo accllsador, a quem será entregue
nos caso dos arts. 11, 12 e 13, ou pelo correio,
remeltido officiosamente nos casos dos a-rts. 5,
6, 7, 8, 9 elO, ficanúo sempre o tl'llslado no
primeiro juizo, mandará lugo notificar o réo,
para que por si, Oll seu Pl'ocul:adol', compareça
no dia da reunião do segundo conselho.

« 35. E ta notificaçao será acompanhada da
copia do li bello accusatol'io, e rol das teste
munhas; e entre ella e o com parecimento
mediará pelo menos o espaço de oito dias. No
caso ele revelia se nomeará um advogado por
parte do réo.

« 36. No dia apra7.ado, concorrendo o juiz
de direito com os.eleitos na casa da camara, a
portas abertas, fará extrahir da IIrna doze ce
dulas, dos quaes hãO de formar o sev,undo con
selho, nãO entrando nelle os que já tiverem
Jormado o primeiro j e neste acto poderáO os
aceu adas recusar até 20, e o accusador, ou
accllsadores até 10.

« 37. Reunidos os vogaes, assim apurados, e
prestado por elles juramento, o jui7. de direito
fará ao réo as perguntas nece sarias, e findo o
interrogatorio, ordenará ao escrivão, que lêa
tanlu a accusaçàO, como a defesa, 'lue o réo
tiver apresentado, e mais peças do processo;
fazendo o mesmo juiz uma exacta exposiçãO
pam intelligencia dos jlli7.es de facto, das partes
e das testemunhas, a cuja inquirição se deve
logo proceder, principiando pelas do au tor.

«( 38. Tanto o accusado como o accusacior,
poderão no mesmo acto contestar, e arguir as
testemunhas, sem as interromper j assim como
poder20 verbalmente fazer as suas allegaçOes e
del'ezas,

«( 39. Formado o pI'ocesso, fará o juiz de di
reito um relataria resumido, indicando as provas,
e fundamentos de ambas as partes, e propondo
por escripto aos juizes de facto as questoes 3e·
gnintes: O impresso denunciado contéLl1 tal
abnso de liberdadE' da imprensa? O accusado é
criminoso deste delicto? Ce nos casos dos arts.
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11, 15, e 13) terá lugar a indemnisaçl.lO do
damno, e reparação da injuria?

cc 40. Retirando·se os doze vogaes para a outra
casa, a portas fechadas, conferiráO entre si sobre
cada um dos qnesitos na fÓl'ma de art. 29; e
com as declarações escriptas por um, e por todos
assignadas, tornaráõ perante o juiz -de direito,
a quem o presidente as entregará, depois de as
ter lido publicamente.

cc 41. Se a decisão fór negativa, o juiz de di
reito proferirá sentença de absolviçao do réo j
ordenará a sua soltura, e a relaxaçllo do seques
tro dos exemplares, condemnaelo nas custas o
accusador, se fôr particular.

cc 42. Se fÓI' affirmativa a decisllo, o mesmo
jniz, por sentença, applicará a pena cOI'respon
dente, e condemnará o réo nas custas, e repa
raÇao do dêuTIno, se houver declaraçilo de ler
lugár, ordenando a suppressfLo de todos os exem
plares denunciados.

{( 43. Se a decisão fór de que o impresso
contém abuso, mas que o accusado n[o é cri
m inoso, o juiz de direito ordenará na sentença
sómente a suppre silo do:; exemplares, absolvido
o accusado, e pagas as custas pelo accusador, se
fór particu lar. Em qualquer dos casos a sentença
será sempre publicada no mesmo acto.

cc 44. Em qualquer desres actos, que, segundo
ü estabelecido nos artigos antecedentes, devem
ser publicos, nenhuma pessoa assistirá com
armas de qualquer qualidade sob pena de ser
preza, como em flagrante, e processada na fórma
das leis.

cc 45: Terá lugar o recurso para os tri bu naes
ordinarios dos respectivos districtos nos dous
unicos casos, de nullidade do processo, da de
claração elos juizes de facto, por falta de algum
elos requisitos desta lei, ou do juiz de -direito
não ter aprlicado a pena correspondente j e
nestes casos havendo reforma das sentenças,
poderá ser o juiz de direito condemnarlo nas
custas. .

cc 46. Ficllo revogadas todas as leis, alvarás,
decretos, portarias e resoluçOes, que de qualquer
fórma se opponhi:lo ao presente .dccreto_

cc Paço da assembléa, 2 de Outubro de 1823.
-José Antonio da Silva Maia.-Be/mardo José
da Gama.-Estevão Ribei1'o de Rezende.-José
Teixei?'a da Fonseca Vasconcellos.-João An
tonio Rodrigues de Ca?'valho, »

O Sr. Oarneiro de Oa=pos:- Como creio
que ainda nllo está resolvida a urgencia do pro
jecto, eu a requeiro.

o Sr. Maia:- A commissllo redigio o pru
jecto em consequencia de indicllções approvadasj
mas da Ul'gencia nllo se tratou.

Proposta a urgencia foi apoiada; e nllo ha
vendo quem fallasse contra ella, foi approvada.

O Sr, Oarneiro da Ounha: - Parecia-me
que seria conveniente que a assembléa dispen
sasse a .segunda leitura, porque se gasta :llUito

tempo e nada se utilisa em ouvir de novo tantos
artigos, de cuja doutrina não póde fazer-se idéa
alguma, rela reciproca relação que elles têm
entre si e de que Dilo ee ajuiza sem demorado
exame.

o Sr. Andrada Machado: - Não póde ad
mittir-se o que propõe o 1J0bre deputado, porque
o regimento deve cumprir-se á risca.

O SR. PRESIDENTE declarou que havia de exe
clltar-se o que o regimento ordenava j e fez-se a
segunda leitura.

Propoz-se então se era objecto de deliberanão,
e decidio-se que era, mandou-se imprimir para
entrar em discussllo.

O SR. SECRETARIO MAOIEL DA COSTA leu o pa
recer da com missão de legislaç~o sobre o reque
rimento dt:: JOão Duarte Gonçalves Pereira e
outros credores do fallecido José Teixeil'a Mello,
adiado na sessão de 12 de Setembro.

(Fallárão contra o parecer alguns Srs. depu
tados, mas não se entendeu o tachygrapho
Silva.)

Julgada a materia discutida e posto o parecer
á votaçao, ni:lo foi approvado.

O SR. ANDRADA MACHADO pedio então a pa
lavra para olferecer uma emenda afim de dar
destino ao requerimento.

O SR. PRESIDENTE declarou que fechada a
diSCllss!1o não tinha lugar, sal vo se a assem bléa
decidisse que fosse admitlida, e que para isso
a consu!tava,-Resolveu-se que a propuzesse.

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

cc Que se diga que as leis nàO illhibem a
concessão da prol'ogação pedida e que na con
formidade das ditas leis é da atlribuiçãO do
governo o concedeI-a, verificados os requisitos.
-Andmda Machado. ),-Foi apoiada.

Depois de algum dehate, foi posta á votaç~o

e approvada.

O Sr. Oarneiro de Oa=poB :- En~l'e os pa·
receres adiados ha Ulll da ctlmmissão de con
5tituição sobre a eleiçãO dos deputados do Estado
Cisplatino.

Aquella província reconheceu a TIossa causa
-e Jieclarou-se unid~ ao imperio j e lJão é justo
que lhe demos a entender que nllo apreciamos
a sua confederação, e que por isso nilo cuidamos
da eleiçãO dos seus deputados.

Parece-me pois urgente este negocio e re·
queira que seja o primeiro parecer que se dis
cuta, pois pela sua materia entendo que deve
preferir a qualquer outro, ainda que mais antigo
seja.

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

O SR. RIBEIRO DE REZENDE pedio a palavra
para lêr por parle da commissão de poderes um
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parecer sobre o requerimenlo do Sr. Andrada e
Silva, que pedira licença de lres mezes para il'
a S. Paulo lratar da sua saude, sobre cuja pre
tenção já dera oulro paret:el' na sessão de 17 de_
Setembro.

PARECER

« A com missão de poderes tendo de dar o seu
parecer sobre o requerimento do Sr. deputado
José Bouifacio de Andrada e Silva, que pede
Íl'es mezes de licença para nos ares patrios se
restabelecer dos incollllllodos que ofTre na sua
saude, não podendo reunil' dous votos para
formar o dito parecer por discordarem entre si
?ada um dos lres membros da commissão, traz
a augusta assembléa os votos em separado pal'a
á vista delles resolver segundo fÓr mais justo.

« Paço da assernblêa, 24 de Setembro de
1823.-Esteváo Ribei7'o de Rezende.- Antonio
C'w'lo8 RibeÍ1'o de A ndmda Machado e Silva.
-Manoel Jacintho Noguei'ra da Gama. »

VOTO DO SR. RIBErRo DE REZENDE

« ~ou de parecer, considerando quanto st:ja
senslvel á esta assembléa a ausencia t110 dilatada
e para tão remoto lugar, de um nobre deputado
·como o SI'. Andrada e Silva, cujas luzes muito
convém aproveitar neste augusto recinto, no
momento em que se trata de formar a lei fun·
(~amental do imperio, ejulgando que a mudança
Qe ares para qualquer outro ponto Illais pro·
xi 10 a esta capital, será bastante para o pôr ao
alc'oce de poder concorrer com os seus vastos
CO'J cimento~ para o edificio social, que ora
~n) toda a nação.brazilieuse; que nesta con·
j, de se lhe conceda a licença que pede,

(la que lhe fÓr preciso, combinada por
) a nece sidade que allega, com o
'soal que póde fazer á causa da patria,

esperai' do seu patriotismo a sua
. nêsta assembléa em torlos os inter·
estado da sua saude o permittir.

assemblêa, 24 de Setembro de
,vão Ribeiro de Rezenrle. »

'0 DO SR. ANDRADA MACHADO

individuo deputado e cingindo·me ao
_" interno, vetrJ.u que á vista' do numero

...,rs. deputados actuaes, não póde sofTrer o
serviço com a ausencia de um só, e que mesmo
ncste caso, Se> n110 póde negar licença para
tratal a"'quer SI'. deputado, ainda com o

,ggpêcioso pl'ctexto da falta que faz a sua pre·
sença, sou de par'ecer que se deve conceder ao
Sr. deputaclo ·Andrada e Silva a licença que
pede, sem restringir· se á residencia, a qual deve
ser a que mais convenha ao estado mOI'boso do
dito Sr. deputado; esperando porém a assembléa
que o dito Sr. deputado acuda ás sessOes, logo
que cessar o seu illcommodo c até não mude
de resid~ncia, senão De caso de preciSão.

cc Paço da a,sembléa, 24 de Set(~l1lbro de
1823.-Antonio C'a1"lo8 Ribeiro de A'rtd7'ada
Machado e Silva. II

VOTO DO SR. NOGUE:IRA DA GAMA

c( Sou de parecer, qne pedindo, como pedia á
esta assembléa, o Sr. Andl'ada e Silva Jicen'ça
por tres mezes pua tratar da sua saude nos
ares patrios, n110 convém conceder-se uma tal
licellça, já pela falta que póde fazer um depu
tado de tantas luze., no tempo em que se está
discutindo o projecto de con litlliçãO deste im
perio, já pelo exemplo para outras semelhantes
pretençoes, havendo nesta assembléa muitas
pessoas conhecidamellte doentes e valetudina.
rias, ausentes do seu paiz natal, que assim
mesmo comparecem neste recinto em lodos os
dias que lhes permille o estado da sua saude.

c( Paço da assembléa, 24 de Setembro de
1823.- Manoel;JaC'intho Nogueim da Gama.»

O Sr. Andrada Machado: - Têm sido pre
sentes á e ta assembléa os differentes votos dos
membros da com missão de poderes j e eu direi
alguma cOllsa sobre os dous oppostos á pretençl10
do Sr. Andrada e Silva.

Em primeiro lugar vejo que o regimento diz
que quando qualquer Sr. deputado pedir licença
para não comparecer por algu IIJ tem po na as·
seOluléa, esta lhe deferirá como fôl' justo, sem
prejuizo do serviço; ora, como póde solJ'rer o
serviço com ii falta de 11m deputado?

O serviço só póde padecer quando é grande o
numelo de licenças, e para prevenir e se mal se
estabeleceu a'1uella providencia j mas actual
mente, sendo nós t<lutos, nenhuma infiuellcia
póde ter a falta de um deputado.

Posto, isto, como se ha de negar licença a
quem ii pedc pal'a se cural'? Seria estrondoso
allegar-se mole tia, pedir o tempo necessario
para o u~o dos remedias convenientes e não se
conceuer a licença!

Igualmente é admiravel a proh ibiçãO da mu
dança de um lugar para outro, quando o doente
a necessita j isto creio que ainda não lembrou
nea: nos estados do Grão-Senhol' !

Para coral' este arbitrio indica·se como causa
a falta que ha ele fazer o nobre depulado e elo·
gião-se as suas luzes; eu l'espeito muito os seus
talentos, mas é dar-lhe demasiado apreço n'um
congresso, oude ha lantos membros illustrados;
é verdadeiramente um insulto, urna injuria feita
a esta assembléa.

O Outl'O SI'. deputado que tambem vótou
contra a licença, ainda se exprime com mais
singularidade j traz por motivo o perigo do
exemplo. Mas que quer dizer neste Caso o
receio de dar exemplo para semelhantes pre
tençoes?

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

Isto, Sr. presidente, só dá a entender que o
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Sr. Andrad a e Silva ped licença sem estar
doente.

Eu estou bem persuadido que o nobre depu
tado, que assim se explica, nào fórma seme·
lhante idéa, mas as suas palavras dào-n'o a
enlender. Se nesta assembléa se duvida da
ex istencia da moI stia, exija-se atteslação de
medico; mas então pratique·se o mesmo com
todos os que iJedircm licen('as; e faça-se o que
o regimen to nllo requel'; porque eJll' diz sómenle
que 11ão pass:;ndo ° impedimento de tres dias,
basta participal·o por um recado j que sendo
por mais tempo deve dirigir-se por escripto a
participaçll.O para ser presente á assembléa; e
que pedindo licença á assembléa, esta resolverá
á vista dos motivos da precisão do serviço; porém
e m nenhum caso falIa de taes cei ti dOes de me
dicas; quiz que se acreditasse na nossa palavra,
e com effeito não ha outro remedio, nem em
parle alguma se poz jámais duvida em semE
lhantes eil'cumstancias.

Não quer, por~m, um dos nobres membros
da comntissão que o doente mude de ares indo
para tllo longe, porque está persuadido que os
pr oximo:; á cidade lhe 11110 de fazer os mesmos
effeitos que os patrios; eu creio que esta queslão
só deve decidiJ-a um professor, e portanto
mande-se ver por um o nobre deputado e saiba
se assim se pódc tratar-se nesta terra, ou se lhe
são precisos os ares do seu paiz natal; faça·se
esta injuria ao Sr. Anelrada e Silva, que PU

creio que a não merece. (O tachyg?'apho ele
clm'ou que pelo SUSWTO das galeria não pôde
oumr o 1'esto dafalla.) .

Declarou-se aJiado o parecer por haver maIs
quem fallasse conlra eJle. .

O SR. PRESIDENTE assignou para ordem do dia
o projecto de constiluiçãO.

Levantou-se a ses ão ás 2 horas da tarde.
Miguel Gulrnon du Pin e 11 lmeida, secretario.

---~:-.

Sessão elD 7' de Out,ubro

PRESIDENCIA DO SR. RIBEIRO DE ANDRADA

Reunidos os Srs. deputados pejas 10 horas da
manhã fez-se a chamada, e acharão-se presentes
67 faltando com causa os Srs. Rodrigues Vel
los'o Pereira da Cunha, Araujo Gondim, Lopes
Garr:a, Carval ho e MeJlo, 10gueira da Gama,
Ribeiro de RezeDde, Montewma, Andrada ~

Silva, Alencar, Carneiro de Campos, Cavalcantl
de Lacerda, D. UDO e Sobreira.

O R. PRESI'DENTE declarou aberta a sessão, e
lida a acta da antecedente foi approvada com
uma pe4uena emenda.

O SR. SECRETARIO MACIEL COSTA disse que re·
cebera participaçoes de. moh·st.ia do!> Srs. Lop~s
Gama e Araujo Gondlm.-Flcou a assernblea
inteirada.

Igualmente declarou ter recebido ouLJ a do

Sr. Alencar, pedindo licença por 25 ou 30 dias
para cuidar da sua saude.

O Sr. Andrada Machado: - Eu n9.o sei se
será preci o que o il1uslre deputado, que f'a~

estc requerimento, ajunte certidão de algum
medico, pois me parece que se qui~ exigir e te
tlocllmenlo de outro Sr. deiJulado, que pedio
uma iguál licença, que ainda está para decidir.
Eu cslt'lI bem cerlo que elle e:ilá realmente
doente, mas Dão é justo que haja uma lei para
uns e outra para outros; ou se ha de estar
setllpre pela nossa palavra, ou nunca: fazendo·
se justiça igual, não me opponho á licença nll.o
só p&.ra o tempo que pede, mas para todo aquelle
de que precisar.

O SR. PRESWENTE propoz entll.o se deveria
apresentar certidão de m clico qualquer Sr.
deputado, que pedisse licença por llJolivo de
1D0lestia.

Ponderáião alguns S($. deputados que nunca
houvera seme~hanté duvida na a:isembléa, e que
o regiment.o não exigia taes cel'lidões p&.ra a
cOJJC'essll0 de licenças.

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

O MESMO SR. SECRETARIO decJarou ter recebido
uma felicitaçãO, dirigida á assembléa, do sar
gento-mór, com mandante e offici~es do batalhll.J .
de caçadores da lU linha, da pI'ovincia qas
AlagÔas.-Foi recebida com parlicular &.gr~o.

Deu tambem parte de urna representaç'.J da
cam"ra da villa de Baependy, da comal':a cio
Rio das Morte na provincia de Minas, el, 'llle
pedia a creaçllo de uma universidade ~ ''\
provincia.-Foi remettida á commis w
trucção publica.

Leu igualmente os seguintes offic'
nistros de estado dos r.egocios dr
fazenda:

« lllm. e Exm. Sr.- Havendo a
cidade da Bahia dirigido á augllsta (J
S. M. o Impel ador o officio de 17 de
proximo passado, incluindo uma copo
da eleição de um deputado pela mes:
para a assembléa geral.eúflsIítuinte e legl~.

deste imperio, em cumprimento do que por
portaria de 7 de Agosto se ordenou ao. governo
provisorio da mesma provincia, r#m vIrtude ~Io

officio do antecessor de V. Ex., oe. .., ~. dIlo
mez: o mesmo augusto senhor me ordelia que
remt:lta a V. Ex. o referido officio, para que se
sirva leval-o ao conhecimenlo da mesm<\ augusta
assembléa.

l( Deus guarde a V. Ex. - Palació do Rio de
Janeiro, em 6 de Outubro de 1823. - José
Joaquim Oamei1'o de Oampos.-Sr. JoãO Seve
riano Maciel da Costa. »-Foi remeltido á com
missào de poderes.
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(C 111m. e Exm. Sr. - Tendo Nicoláo Paes
Sarmento, membro do governo provisorio da
provincia das Alagôas, e Laurentino Antonio
Pereira de Carvalho, secretario do mesmo go
verno, representado a S. M. o Imperador contra
as arbih-ariedades praticadas por alguns dos seus
collegas para satisfação de seus caprichos e
intenções particulares, degenerando estas em
actos de violencia e oppresslIo j pedindo por
isso a demisslIo de seus .cargos: e havendo o
gover.no provi50rio da mesma provincia, pelo
seu officio de 26 de Maio do corrente anno,
mencionado algumas particularidades, que iI
lustrão este objecto, entre outras, a que já se
tem providenciado: o mesmo augusto senhor
me ordena que remetla a V. Ex., para serem
presentes na assembléa geral constituinte e le
gislativa deste imperio, as referidas represen
tações e officio; visto que, por serem aqueIles
membros constituidos por eleição popular,
pertence á mesma augusta assembléa deliberar
sobre a demissão que pretendem.

cc Deus guarde a V. Ex. Palacio do Rio de
Janeiro, em 6 de Outubro de 1823.-José Joa
qU'Ílln Carneiro de Gampos.-Sr. João Severiano
Maciel da Costa. l,-Foi remeLLido á commissão
de constituiçãO.

cc IlIm. e Exm. Sr.-De ordem de Sua Magés
1.ade o Imperador, remeLLo a V. Ex. para ser
presente á assembléa geral constituinte e legis
lãtiva do imperio d<> Brazil, o officio incluso de
10 de Setembro proximo passado, em que o
governo provisorio da provincia do Espirito
Santo, em cumprimento das ordens, que lhe
forlIo expedidas pela secretaria de estado dos
neg()cios do imperio, por portaria de 11 de
JuLi,l passado, informa sobre o estado actual
dos estabelecimentcs liLLerarios daquella pro
vincia.

(C Deus guarde a V. Ex. Palacio do Rio de
Janeiro, em 6 de Outubro de 1823.- José
Joagttim GameiTo de Gampos.-Sl'. JulIo Se
veriano Maciel da Costa. »-Foi remettido á
commissão de instrucçlIo publica.

C( IlIm. e Exm. Sr.-Em conformidade do offi
cio que V. Ex., de ordem da assembléa geral
constituinte e legislativa deste imperio, me di
rigio em data de 27 de Setembro ultimo, para
o fazer presente a S, M. o Imperador: mandou o
mesmo augusto senl}or, que se expedisse portaria
á junta directoria da officina typographicll para
ser auxiliado o compositor dos Diarios da mesma
assembléa, tanto neste trabalho, como na
prompta impressão de suas actas, á medida que
fo sem remellidas á dita typogr'aphia, o que
effectivamente se cumprio em 30 do indicado
mez j e respondendo aquella junta a este negocio
em ol'ficio da lodo corrente: determinou S. M.
o Imperador .que eu passasse ás mãos de V. Ex.
o dito officio para ser presente á mesma assem
bléa o zeloso modo, porque a junta se propõe

TOMO VI

executar as ordens que recebera ao dito res
peito.

cc Deus guarde a V. Ex. Paço em 4 de Ou
tubro de 1823.-Manoel Jaeintho Nogueim da
Gama.-Sr. J01\O Severiano Maciel da Costa. I)

Ficou a assembléa inteirada.

O SR. PRESIDENTE declarou ter recebido uma
representaçao do cidadão Rodrigo José de Fi
gueiredo Moreira, expondo alguns inconve
nientes prejudiciaes ao commercio das provincias
de S. Pedro, Minas·Geraes e Rio de Janeiro,
e ruinosos para as rendas publicas.-Foi re
mettida ás commissões de commercio e fa
zenda.

o Sr. Carneiro pedio a palavra, e fazendo
algumas observaç es obre o relatorio do mi
nistro da fazenda lido na sessão antecedente,
e notanào de exageradas algumas expressões,
requereu que o mesmo ministro o retocasse
antes de imprimir·se.

O SR. PRESIDENTE dis'e que, para nll.o al
terar a ordem dos trabalhos, fizesse o nobre
deputado o seu requerimento, por meio de
uma indicaçll.o 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
constituiçãO, que na sesslIo de 4 de Outubro
ficára adiado, com as emendas dos Srs. An·
drada Machado e Carneiro.

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

O SR. VERGUElRO mandou á mesa a emenda
seguinte:

cc As pessoas nascidas fóra do imperio de pai
que perdeu a qualidade de cidadll.o brazileiro,
tendo maioridade e domicilio no imperio.
T'erguei1·o. »-Foi apoiada.

Nao havendo mais quem pedisse a palavra,
e julgando-se por isso di cutida a materia,
propoz o Sr. presidente se o paragrapho pas
sava salva a redacçl1o.-Vencflu-se que sim:
. Seguio-se entlIo a proposta das emendas

de l:edacção, e julgando-se prejudicada a do
Sr. Andruda Machado, foi approvada a do
Sr. Vergueiro para ser attendida na redacçll.o
do paragrapho pela commissão.

Feito isto, ponderou o Sr. presidentc que
havendo o Sr. Carneiro orrerecido um ad
ditamento de matcria difTerente 'da do pa
ragrapho que se vencera, cumpria saber se
a assembléa queria tratar já della, ou re
servai-a para outra occasiao.

Foi interrompida esta proposta, porque al
guns Srs. deputados pedirllO a palavra, e entre
elles o Sr. Vergueiro, que offereceu o ad
ditamento seguinte:

cc Deixa de ser cidadão:
cc 1.0 O que se naturalisar em paiz es

trangeiro.

7
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C( 2.0 O que sem licença do governo -aceitar
emprego, pensão, ou condecoraçllo de qualquer
governo estrangeiro.

(C 3.° O que por sentença fôr privado
desta qualidade.- Ve7·glteiro. II -Foi apoiado.

O SR. ALarEroA E ALBUQUERQUE offereceu
tambem outro additamento concebido nestes
termos:

(C (Salva a redacção.) § 3.° Os filhos de
mlli nascida no Brazil e pai estrangeiro nas
cidos em paiz estrangeiro, que tiverem pre
enchido os requisitos exigidos no parUórapho
antecedente.-Almeida e AlbtUfue7·qtte. ))- Foi
apoiado.

o Sr. Araujo Li=a : - Sr. presidente, estes
additamentos contêm materia nova, e creio
que ninguem vem preparado para ella, ao
menos eu nllo o estou: e portanto parece-me
que o melhor será imprimirem-se para depois
entrarem em discussão.

o Sr. Maia: - O que é preciso saber pri
meiro é se a assembléa entende que elles têm
ou n!lo lugar agora j isto que V. Ex. já quiz
propô r, é o que realmente se deve deter
minaI' para se proceder em ordem.

O SR. PRESIDENTE propoz :

1.0 Se era aquelle o lugar proprio para a
materia dos adaitament05. - Venceu-se que
sim.

2.° Se os additamentos deverião imprimir
se, para depois entrarem em disc·ussll.o como
lembrára o Sr. Araujo Lima. - Venceu-se
que nllo.

O sr. Carneiro: - Eu quizera, se me é
liçito, conigir o meu additamento na segunda
parte; tive um engano ao escreveI-o, e es
timaria que me fosse permiltido o emen
daI-o.

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

«( 2." Por sentença que condemoe á morte
civil.-.FJ,·ancisco Oamei7'o.1l-Foi apoiada.

O SR. PRESIDENTE declarou que entrava em
discus ãO a emenda addicional do Sr. AI
meiua e Albuquerque.

Dtlpois de algum debate julgando,se a ma
teria discutida, paz-se á votação o paragrapho
addicional, e foi approvado.

Passou-se aos additamel1tos sobre os modos
de perder os direitos de cidadllo brazileiro,
e leu-se o § 1° do additamento do Sr. Car
neiro.

O Sr, Araujo Li=a: - Eu requeiro o adia
mento desta materia, é doutrina de muita
importancia, e deve ser bem pensada. Eu
confesso que nãO tenho talento para tratar
deUa de repente, e poder votar sem previa
exame certamente o não farei.

O SR. PRESIDENTE propaz <) adiamento, e

sendo apoiádo e discutido, foi approvado, fi
cando reservada a discussllo para a sessão do
dia 10.

Passou-se ao cap. 2°, e leu -se a epigraphe
que diz - dos direitos ind:ividttaes dos bm
zileÍ7·os.

o Sr. Andrada Machado: - Para irmos
coherentes é necessario accrescentar nesta
epigraphe a palavra cidadãos, pois se venceu
no cap. 1°, qUi:: em lugar de se dizer no
art. 5°, são b7'azileiros se dissesse são cidadãos
b7'azileÍ7'os j eu proponho isto unicamente para
a boa ordem.

O sr. Araujo Li=a: - O que me parece,
Sr. presidente, é que de nenhuma epigraphe
deverid tratar-se nesta 1" discuSSllO, porque
os vencimentos sobre ellas podem emb.araçar
a redacçllo nova que se ha de fazer do pro
jecto, pois talvez convenha classificar algumas

.das materias de diverso modo, e para isto se
facilitar é preciso que deixemos de parte as
epigraphes. Talvez a assembléa concorde com
este meu modo de pensar.

O SR. PRESIDENTE consullou a assembléa. e
decidia-se que se nllo debatessem as epigraphes
na 1" discusSãO.

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

« Ad. 7." A constituiçãO garante a todos os
brazileiros os seguintes direitos individuaes,
com as explicações e modificaçCles annexas.

(C L A liberdade pessoal.

o Sr. Maciel da Costa: - Sr. presidente,
teria sido muito conveniente que a assembléa
encarregasse a cada um dos senhores, que
trabalharão no projecto de constituiçãO de
fazerem no principio de cada capitulo ou
titulo seu relato rio, expondo o plano que con
ceberllo, e o nexo e ligação dos principios 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 difficuldade as
intençCles dos illustres redactores, e muitas
vezes depois de longa discussão está tudo
destruido com dizer-se que essa não foi a
intenção da commissllo. Conheço as luzes
della, porque tambem conheço seus membros;
estou certo que nada no projecto foi posto
ao acaso, mas como sanccionado elle por
esta assembléa, fica seado obra sua, temos
cada um o direito de fazermos nossos re
paros e observaçCles, sem que delJas se devão
inferir outras intençCles, que nllo sejão um
ardente desejo de fazermos obl'3 perfeita
que, com gloria nossa, vá fazer a felicidade
do imperio.

O methodo que me tenho prêscripto é pro
duzir como objecçllo aquillo m~smo, que me
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embaraçou procurando entender o texto. Trata
se neste titulo de enumerar os direitos, qué
a constituição afiança aos cidadãos brazileiros,
e vem Í!. frente de outros a-liberdade pessoal.
-Antes de passar ávante direi que nilo sou
da opinião dos que pensão que sem este
cabeçalho de direitos e deveres do cidadão nllo
ha constituiçãO politica: 1", porque·uma consti
tuiÇão politica presuppõe esses c!ireitosj 20

, porque
nllo é uma tal declaração, por mais fastosa que
ella seja, que ha de segurar esses direitos, visto
que isso depende, além de outras cousas auxi
liares ou secundarias, da boa distribuiçllO dos
poderes politicos, de boas garantias, etc.; 30,
porque nllo casa bem com um codigo politico
essa ~xposiÇllo doutrinal e dogmaticaj 4·, porque
essa numl'lração de direitos âemanda definições,
e ellas são difficilimas em materia tal, e nesse
pelago têm naüft'agado os mais abalisados po
liticos, quaes os da assembJéa constituinte em
França, como mostrão as judiciosas criticas que
se publicar1lO contra essa pomposa declaração
de direitos. .

Mas emfim é obra do tempo e da moda,
quasi todas as constituições publicadas na Europa
trazem disso mais ou menos, não assim a de
Cadix, cujos legisladores forão em outras cousas
liberaes com demasiado excesso, mas neste
ponto muito judiciosos. Nllo reprovarei todavia
que um povo que se constitue de novo, depois
de escarmentado das arbitrariedades do despo
tismo, apresente no frontespicio dõ seu novo
codigo esses direitos absolutos, que elle quer
que sejllo respeitadQs, assim como outros que são
tratando do liberdade de locomoção, jsto é, de
poder o cidadão transportar-se para onde quizer,
mas nem por isso me parece menos indispen
savel a definição ou descripçãO do que devemos
entender por liberdade pessoal: 1', porque a
constituição deve dar um typo ou padrllo, di
gamos assim, com que possamos comparar e
confrontar os factos ou acções que tratarmos
de caracterisar de offensivas dessa liberdade;
2°, para facilitar aos que trabalharem nos codigos
a desenvolução e applicação das providencias;
3', para nllo ficar duvida ao leitor se estes casos
especificados nos ditos artigos são trazidos
aqui para exemplos, ou se a liberdade s6 nelles
se verifica; 4°, finalmente, para facilitar aos
povos o decorarem, e trazerem impressa na
memoria, a idéa da sua liberdade, como trazem
as verdades do cathecismo christllo.

Com uma boa explicaçllo do que se deve en
tender por liberdade pessoal, talvez se escu
sassem esses cinco artigos de desenvolvimento,
e, com isso ganhariam os alguma cousa, porque
evitamos essas disposições verdadeiramente
regulamentares, que têm seu lugar proprio nos
cad igo!.' , e vamos diminuindo o numero de ar·
tigos do projecto, que sobem a duzentos e
setenta e tantos, e fa:l.em uma constittlÍÇllo gi·
gante.

Tirava porém toda a difficuldade a adopçllo
de outro methodo, que era não enumerar esses
direitos pelos simples enunciados, e tratar
delles em artigos de desenvolvimento, como
fazem muitas constituições, v. g., dizer: a consti
tuição afiança os se/i;uintes direitos: lU, nenhum
cidadão deve ser obri\;ado ? prestaçacs pessones
etc. etc., e assim por diante. No caso de nllo
convir nisso a assembléa, então proponho que
ao enunciado-liberdade-pessoal-se sigão já
os artigos 80 e seguintes que lhe dizem re.peito,
porque o methodo adoptado de pôr de um lado
todos os enunciados, e do outro todas as modi
ficaç('ies misturadas, faz sua confusllo, não a
quem é instruido, mas de certo ao commUlll
do povo, que não p6de deixar da parar, quando
depois do artigo 16, em que se declara are
ligiao catholica romana a religião do estado, ler
o artigo 17, que trata da aboliçãO de corporações
de officios, juizes, escrivl1es e mestres, maleria
tão disparatada e differente da do artigo prece
dente,

(Fallárão os 81's. Maia e Ferreira França,
mas nada se entendeu do que escreveu o tacby
grapho Possidonio. )

o Sr. Andrada Machado, defendendo o ar
tigo disse que a commissllo na.o quizera dar
definições, porque reconhecia a difficuldade de
as dar exactas, que no caso presente era a
definiçllo desnecessal'Ía, porque toda a pessoa
entendia o que era liberdade pessoal, e que
todas as vezes que se definiãO cousas de si
claras, ordinariamente se escurecillo em lugar
de SP. iIIuminarem, e que finalmente agora era
o simples enunciado dos direitos garantidos,
aos quaes depois em lugares deterlninado se
fazillo as devidas explicações e modificações.
(E' o que em summa se pôde unicamente coi
ligir do que escreveu o tacllygrapbo, )

o Sr, Macia1 da Costa: - Sr. presidente, o
illustre preopinantl' allega que as definições são
de summa difficuldade, e que pOl' isso a com·
rnissllo de proposito fugio dellas j mas que nllo
lia necessidade de definir, ou descrever essa
liberdade, porque as cousas de si claras nllo
precisão de ser definidas.

Na.o pedi definições, eu mesmo declarei a
quasi impossibilidade de as dar perfeitas, pedi
descripça.o, o que é facil, e n9.o havia mais a
fazer do que ajuntar essas circumstancias espa·
lhad3s nos cinco paragraphos subsequentes, e
abreviaI-as j e nem bavia necessidade de de
screver mais nada do que essa liberdade pessoal
de que se trata, e o illustre preopinante nllo
respondeu aos motivos porque eu disse que essa
descripçao era nece!.'saria. E quem mandou a
commissllo adoptar este methodo? NIlO podia
ella muito bem explicar os casos, em que essa
liberdade pessoal se verifica, sem todavia fazer
essa enumeraç!lO de direitos por simples enun
ciados geraes, promeltcndo fazer delles exce·
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pçoes ou modificações, sem nos ter da'do tambem
a idéa geral, sobre que recahem essas modifi·
c:lyOes ou excepções?

Mas diz o iliustre preopinante que o simples
enunciado de liberdade pessoal é claro. é claro?
Para nós, mas não pura o commum dos
leitores.

O mesmo senhor já aqui disse, e com razão,
que esta mesma constiluiçãO continha cousas
que a commissllo 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 dirão. Quanto á ordem que propuz, de
se reunirem os artigos relativos á liberdade pes
soal, logo depois do enunciado geral, que o dito
senhor tambem acha desnecessario, digo o
mesmo que disse quando fallei da primeira vez,
é desnecessat'Ío para nós, mas não para o com
muUl dos leitores, e accrescento que para nós
mesmos Dão está esse methodo, adoptado pela
illustre commissão, nem claro nem regular,
como demanda um codigo constitucional, onde
a precisãO, clareza, e ordem são qualtdades
e::lsenciaes. Fico portanto na minha opiniãO,

O SR. MAlA mandou á mesa a emenda
seguinte:

Proponho que se diga sórnente :
« A liberdade, e segurança pessoal, e a in

violabilidade de propriedade.-Maia.lJ-Foi re
jeitada.

O SR. DIAS tambem olfereceu a seguinte:
( A liberdade pessoal que a lei marcar.

Dias.»-Foi l·ejeitada.
o Sr. França: - Eu reputo desnecessaria a

enumeraçllo, que no artigo 7° vem feita dos
direitos, que pela constituiçno se hão de- guardar
aos brazileiros. A POsiÇãO dessa summa teria
talvez innocente lugar em uma obra didactiva;
mas em uma constituiçãO nllo se faz ella neces
saria na redaCÇãO, e por outra parte bem póde

.ser prejudicial, porque se póde dahi concluir
que sómente esses direitos individuaes hi'lo de
ser guardados, e nllo outros muitos, que todavia
nrLo é nossa inteuçllo excluir. Demais disso se
no contexto dos artigos que se seguem se trata
da mesma identica doutrina em hypotheses,
das quaes 'Se pretendem fazer outros tantos ar
tigos constitucionaes, escusado é estarmos a
debatel' separadamente a materia em these.

Concluo, portanto, que seria melhor evitar·
mos a summa desses direitos segundo vêm
positivamente enumerados. A dilferença entre o
homem natural e homem social, ou a dilfcrença
de liberdade de um e outro, é a somma das
l'estricçoes que por direito se impõe o'
mesmo homem em convençllo com os outros
homens, a cuja sociedade pertence. O que
cumpre pois saber·se essencialmente é o que
elle nll.o póde fazer civilmente; que tudo o mais
é direito, que indefinidamente lhe deve ser ga-

rantido por uma constituiçãO livre, porque está
'na comprehensão da clausula geral, com que
primitivamente se associou com os mais homens,
cujos direitos herc1amo, e representamos. Eu
mando á mesa uma emenda suppressiva, que é
concebida nos seguintes termos:

( Proponho que se suppl'ima o art. 7°, e que
principie a doutrina do capitulo pelo art. 8" que
diz-nenbum brazileil'o será obrigado, etc.-O
deputado .F1l'ança.»- Não foi apoiada.

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

Leu-se o § 2" que diz:
« II. O juizo por jUl'ados. »
O Sr. Andrada Machado: - (Não se enten

dett o tachygmpho.)
Não havendo quem mais fallasse, julgou-se

discutida a materia, e posto o parugrapbo á vo
tação foi approvado.

Leu-se o § 3° :
( III. A liberdade l'eligiosa. "
o Sr. Andrada Machado: - Temos neste

paragrapho outro direito individual, a liberdade
religiosa, isto é, a liberdade de adorar cada um
o Ente Supremo pela fór!!;Ja que melhor lhe
parece. Este direito é trLo sagrado, qne eu creio
que nem deveria entrar no catalogo dos direitos
garantidos, porque a relação da creatura com o
creador está fóra do alcance politico.

Quando os homens se ajuntárão e por con
vençao sacrificarão I1ma porção da sua liberdade
para conservar a outra, seguramente não ce
derão do direito de adorar a Deus do modo que
lhes parecesse melhor, para se sujeitarem á
fórma que lhes fosse determinada: porém já
que a sociedade chegou a essa desgraça, uma
vez que até se tem usurpado o dominio do pen
samento, é preciso com cuidado estabelecer
este direito. Por isso a commissão declarou a
sua garantia, para evitar o abuso de se obrigar
o cidadão a praticar o contrario do que lhe dicta
a sua consciencia, em negocio sobre que não
tem poder a sociedade e de que ninguem deve
pedir contas. Por ora não preciso dizer mais.

O Sr. silva Lisboa: - PaTece conveniente
que esta diSCUSSãO fique adiada para quando se
tratar do art. 14, visto que é materia cobe
rente.

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

Proposto o adiamento f6i apoiado.
O sr. Henriques de Rezende : - Em muito

boas razOes se fundão aquelles, que querem que
as materias comprehendidas nestes pal'agraphos
sejãO tratadas poranalyse e não enunciadas assim
como axiomas, visto que são sujeitas a lantas
restl'icçoe>; ; mas como já passarão os §§ 1° e 2°,
digo que póde tambem passar este, porque o
art. 14 virá fazer-lhe as modificaçoes conve
nientes e explicar a fórma porque esta liberdade
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deve ser entendida, o que certamente nilo desfaz
isto que agora fica vencido em regra; porque
pelo principio bem sabido a excepçilo confirma
a regra.

E' assim que o § 1° não fica destmido pelas
explicações, que depois se vão estabelecendo j

aliás assim enunciado como está este § 1°, vinha
a ser um verdadeiro phantasma, uma vez que
elle se devesse entender tão amplamente, como
á primeira vista apparece, o que é impossivel.

Por'isso eu tambem sou de opinião que esta
materia devêra sel' tratada por analyse, decla
rando os termos ou limites desta liberdade i
mas no estado actual do Brazil, é preciso apre·
sentar aos povos 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.
. Nestes tel'mos eu voto contra o adiamento;
passe desde já o jJaragrapho, visto que passárão
os outros i e quando cpegarmos aos arts, 14 e
15, diremos o mais que convier que se diga.

O Sr. Oosta Aguiar: - Sr. presidente, eu
tambem me opponho ao adiamento proposto
pelo illustre preopinante o Sr. Lisboa, ~não só
pelas razões expendidas, mas principalmente
porque havendo já passado tal qual se acha o
principio deste art. 7· e os seus dous numeros
anteriores i nada ha tão natural como o con
tinuar-se na enumeração dos direitos i'ndivi·
duaes que a constituição garante a todos os
brazileiros; pcrque aqui meramente se enun
cião em tbese estes mesmos direitos, que depois
s"llo melhor explicados cada um delles em seus
respectivos artigos que se seguem.

Accresce que estando já vencido o numero
8° do al't. 5°, que con idera como cidadãos bra·
zileiros os estrangeiros natu ralisados, qualquer
que seja a sua religiao, é por isso necessario
que passe este numero, ora em questão, tal
qual está, como passarão os anteriores, IJorque
depois no art. 14 se dirá então até onde se es
tende esta mesma liberdade religiosa.

E' isto o que me pal'ece mais methodico e
mais regular, e o que me faz votar contra o tal
adiamento.

O SR. PRESIDENTE propÔz á votaç.ão o adia'
mento e foi rejeitado.

o Sr. Bispo OapeUio-Mór mostrou que
nenhum inconveniente havia em conservar o
§ 3°, depois de terem passado o 1° e 2°, porque o
considerava como simples enunciação d'um
direito cujas restl'icções e modifieações se esta·
belecião em artigos posteriores; declarando que
na discussllo delles diria o que entendesse sobre
esta indicada liberdade que de nenhum modo
a'pprovaria no sentido amplissimo em que já
tll1ha ou vido tomai-a. (Não se pÔde seguir o fio
do seu discurso pelo q'ue escreveu o tach)'·
grapho.)

o Sr. Maciel da Oosta :- Sr. presidente, nno
posso consentir que passe esse paragrapho
liberdade religiosa- j não é como um simples
indice que elle está aqui postoJ mas como um
direito que a constituição afiança

Essas palavras -liberdade religiosa - são
vagas, podem ter dif'ferentes explicações; não
podendo adivinhar a que queria dar·lhe a il
lustre com missão acabo agora de conhecer pelo
que diz um dos illustre redactores, o SI'. An
drada Machado, que a constituiçãO decreta como
um direito individual do cidadão brazileiro a
liberdade de adoptar a seita religiosa que bem
Cjuizer, e por consequencia que o estado tem
obrigaçãO de o proteger no exercicio publico
dessa profissão que adoptar i porque parle o
dito illustre deputado do principio 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 adoraI' o
Ente Supremo da maneira que a sua razão lhe
dictar, passe como uma proposiçll.o philosophica,
mas que ella seja arvorada e decretada um
direito civil de cidadãos catholicos e por urna
nação inteira de catholicos, que tem a felicidade
de não contar no seio de sua grande família
nem uma só seita das infinitas que ha de pro·
testantes e qlle por condição essencial sine qua
non do seu pacto social jura manter a religiao
catholica apostolica romana, isso nllo póde ser,
seria uma contradicção notavel.

Posto isto, a conclusão que se tira desse prin·
êipio para decl'etar tambem como regra essa
liberdade religiosa, ou essa faculdade de adoptar
o cidadãO brazileiro a religião que bem quizer e
ser protegido no publico exercício della, segue a
mesma sorte do principio, de que ella é conse·
quencia.

Demais, Sr. presidente, para quem legislamos
nós? Para brazileiros, isto é, catholicos 1'0'

manos.
Quem representamos nós aqui? Brazileiros,

isto é, catholicos romanos.
De quem recebemos procuraçães? De brazi·

leiros, isto é, cat!J.olicos romanos.
E para que? Para decretarmos que nós, elles,

nossos filhos, nossa posteridade ~eremos o di·
reito de apostatar da verdadeira religião, da re
ligiAO de nos. os gloriosos maiores? NãO, Sr,
presidente, não. Tal poder nos nl10 foi outorgado
em nossas procl]l'açõ~s, e nem podia, nem devia
ser.

A religião catholica romana é a religião dos
brazileiros j ma os brazileiros animados de
principios liberaes e generosos não quere.m ex
cluir do seu seio homens uteis ao nosso imperio
nascente, só porque elles não são catholicos j

venb1l.O esses l::strangeiros e ser1\o nossos irmãos,
eja qual fôr a sua crença. Eis-aqui para quando

serve o principio que adore cada um o Ente
Supremo como entender, salvas as restricções
que o bem do cstado exigir que se fação.
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Sr. presidente, tudo quanto nós podemos
fazer neste negocio é não consenlir que o ci
dadão seja perseguido por suas opiniões reli
giosas, em quanto clle as n1\o espalhar ou prégar
de um modo sedicioso; não consentir que o
cidadllo seja espionado até no inlerior de sua
familia para saber o governo suas idéas e mesmo
o modo com que e1le observa os preceitos reli
giosos e tirar daqui motivo para denuncias,
perseguiçoes, etc., porque em rigor de direito
polilico a alçada do governo pára nos aclos pu
blicas, que offendão a tranquillidade e o respeilo
devido ao culto nacional. Feito islo, temos
liberdade religiosa- grande liberdade religiosa,
a unica de que necessitamos, a unica que nos
póde ser uti!.

Eslá dada a hora e eu não importuno mais a
assembléa.

Alguns Srs. deputados pedirão a palavra,
mas o Sr. presidente declarou adiada a discussll.O
por ter chegado a hor? da leitura das in
dicaçoes.

O SR. CARNEIRO pedio a palavra e mandou á
mesa a sua indicação, que quizera offerecer no
principio da sessãa e que ficou reservada para
a hora propria.

INDICAÇÃO

(( Requeiro que ilIustre autor do relatorio sobre
o estado da fazenda retóque, anles que o
mesmo relatorio se imprima, algumas expres
seies fortes, emphaticas e que parecem inculcar
um estado muilo desgraçado de finanças, por
serem ellas contrarias á opinião que a mesma
assembléa enunciou a este respeito e á exposiçll.O
dos grandes recursos que no mesmo relataria se
expendem, podendo aliás produzir effeitos e
impresseies exageradas em alguns espirilos
menos altentos e máus apreciadores dos ditos
recursos.-Francisco Carnei?·o. ,)

Requerida a urgencia, foi apoiada j e depois
de algum debate, sendo posta á votação, venceu
se que era urgente a materia, e enlrou em dis
cussllo a indicaçllo.

O sr. Andrada Machado combateu-.. , mas
não foi passiveI perceber o que disse pelo que
escreveu o tachygrapho.

O sr. França: - Sr. presidente, eu sou de
parecer que se remelta a exposiçãO do ministro
da fazeuda á commis_sllo respectiva para esta
fazer as suas observaçeies sobre ella e ser tudo
depois impresso, de maneira que possão os Srs.
deputados fazer sobre um e outro relatorio o
seu juizo de espaço.

Se a exposiç1\O do minislro claudicar em al
gumas supposiçeies gratuitas, que po são ser
conigidas por melhores conhecimenlos de facto
da commissllo e da assembléa, isso se Cará sem
dezar j que a indagaçllo e apuramento -da ver
dade é o objecto primario dos debates.

Se acaso se julga conveniente que seja tam-

bem ouvida a com missão de constiluição no
caso, não me opponho, por ser isso quasi inclif
ferente á informação que se pretende haver.
Imprimir-se a exposiçãO do ministro destacada·
menle quando sera necessario igualmente im
primir-se depois o parecer da com missão, pela
complicada exlensão da materia, é retardar o
andamento do negocio sem nenhuma utilidade, 1

que a isso nos decida.
a Sr. Costa Aguiar: - (Não O OUiJi?'ão os

tachygraphos. )
Julgou-se discutida a maleria, e po~ta á vo

tação, fói rejeitada.
o Sr. Ferreira de Araujo; - N1lO ha dia

mais plausivel para uma nação do que aquelle
em que começa a datar a época da sua gran
deza.

O Brazil, mais de tres secuIos agrilhoado sob o
barbaro systema colonial, resul'gio uma vez do
seu abalimento e eleyou-se á categoria de im
perio; e este gigante, ainda no Eeu berço, fez
alardo da sua força. A voz unanime dos povos
levantou um novo throno, onde collocou uma
dynastia, i1lustre por suas virtudes, famosa por
suas façanhas. Um principe, delicias dos brazi
leil'os e tanto tempo ensaiado em promover a
sua prosperidade, mereceu todos os votos que
solemnemente o proclamarão no sempre memo
ravel dia 12 de Outubro.

E poderá esta augusta assembléa, interprete'
dos senlimentos da nação, deixar em silencio
tão plausivel dia?

Se o dia 7 de St:lembro, em que nas margens
do Ypiranga retumbou o grito da independencia,
mf:rcceu deste soberano congresso a honra de
ser declarado de festa nacional, o de 12 de Ou
tubro, em que o Brazil nno só fez estalar os
ferros do seu anligo captiveiro, mas levantou
Llm solio, que as idéas não abalarão, será guar
dado cm perpetuo silencio? NãO, senhores, é
impossivel que sejamos esquecidos do alvoroço
extraordinario, de que felizmenle fui fiel teste
munha e em que tomei não pequeno quinhno.

Esle dia deve ser marcado com caracteres de
ouro nos fastos do nosso imperio e nenhum
brazileiro se pegará a concorrer para o seu
applauso. •

E' por isso que eu ofTereço com a maior con
fiança a segu inte indicaçllo, para a qual não hei
mister pedir a urgencia de que todos eslão pIe·
namente convencidos. -

INDICAÇÃO

(C Proponho que se declare dia de festa na
cional o de 12 de Oulubro, primeiro anniver·
!:'ario da acclamaçll.o do augusto imperador do
Brazil, emquanto se nll.o publica a tabella com
petente; da mesma maneira que teve lugar ácerca
do dia 7 de Setembro.

(C Paço da assembléa, 7 de Outubro de 1823.
- Fe1'1'eim de Araujo. II
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Requerida a urgencia e sendo esta apoiada e
approvada, entrou em debate a materia da
indicaçilO.

O SR. ANDRADA MACHAUO mandou á mesa o
additamento seguinte:

cc E dos annos do mesmo augusto senhor.
Andmda Machado.ll-Foi apoiado.

O SR. VERGUEIRO tambem fez o seguinte:

cc Anniversario da acclamaça.o do imperio ou
da sua creaçilO.- Ve7-guciTo.),-Foi apoiado.

.Não havend'o quem fallasse contra os addita
mentos e julgando-se debatida a mat.eria da in
dicaça.o, foi posta á votação, e approvada com
os mesmos additameqtos.

O Sr. Silva Lisboa mandou á mesa uma in
dicação a. favor da villa de Valença da provincia
da Bahia j mas o Sr. presidente declarou que
por estar motivada precisava de reforma j e por
isso foi restituida ao mesmo Sr. deputado, que
pedio licença para a apresentar na sessão se
guinte.

O SR. ANDRADA MACHADO pedio então a pa
lavra, e offel'eceu a seguinte

INDICAÇÃO

cc Proponho que se erija em villa a ilha de
Ilaparica debaixo de um nome adequado ao brio
e denodo, com que resistio aos continuados
ataques dos lusitanos.-And7'ada ~!YIachado. )

Requerida a urgencia, e sendo esta posta á
votação e approvada, fez-se a 2" leitura para
entrar em discussão.

O mesmo nobre autor da indicação pedio que
fosse re::nettida á com missão de estatistica j

mas por dar a hora ficou adiada a discussão.

O Sr. Accioli disse que tinha recebido umas
instrucções rêmettidas pela camara das Alagôas,
mas pela mesma razão de ter dado a hora se
adiou o tomar-se conhecimento dellas para lhes
dar o·competente destino.

O SR. PRESIDENTE deu para ordem do dia o
projecto de constituiçãO.

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

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA

PARA JOSE' JOAQUlll CARNElRO DE CAMPOS

IIlm. e Exm. SI·.- A assembléa geral consti
tuinte e legislativa do imperio do Brazil, sendo
lhe presente o parecer da commissão de legis.
laçno sobre o requerimento de José Antonio de
Almeida, que pedio dispensa de habilitaçOes
para professar na ordem de Cbristo, e o de
Antonio Tavares Corrêa e outros, que pedirão
dispensa do lapso de tempo para medição e
confirmação de sesmarias: manda participar ao
gD'Verno que tem resolvido autorisal-o para a
concessão das dispensas de habilitações para a

profissào das tres ordens militares, que se con·
tinuarãO a couceder como até agora pela re
partição dos negocios do imperio, não podendo
porém estender-se esta autorisação a respeito
de sesmariaE, nem de quaesquer outras dis
penEas. O que V. Ex. levará ao conhecimento
de Sua Magestade Imperial.

Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em
6 de Outubro de 1823.-João Seve7'Íano Maciel
da Costa.

PARA o MESMO

Dlm. e Exm. Sr.- A assembléa geral consti
tuinte e legi:;lativa do imperio do Brazil appro
vando o parecer da com missãO de constituição
sobre o officio do barào da Laguna, remetlido á
mesma assembléa em officio do ministro e se
cretario de estado dos negocios do imperio, de
5 de Agosto do presente anno, em que repre
senta não se poder verificar a eleição de depu
tados no estado Cisplatino pela occupação mi
litar 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 ufi de putado
para a Campanha. servindo de capital-Cane
lon~s-já designada pelo governo, e reservando
se outro para a capital de Montevidéo, uma
ve'z que saia da injusta oppressão em que se
acha. O ',ue V. Ex. levará ao conhecimento de
Sua Magestade Imperial.

Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em
7 de Outubro de 1823.-João ScvC1'iano Maciel
da Costa.

PARA o MESMO

llIm. e Exm. Sr.- A assembléa geral consti
tuinte e legislativa do imperio do Brazil sendo·
lhe presente o parecer da commissão de legis
laçllo sobre o requerimento de JoãO Gonçalves
Duarte Pereira e outros credores do fallecido
José Teixeira Mello, que pedirão a prorogação
de um anno na administração dos bens do dito
fallecido : manda remeller ao governo o referido
requerimento, e participar-lhe que as leis não
inhibem a concessão da prorogação pedida pelos
supplicantes, e que na conformidade das ditas
leis é da allribuiçao do governo o concedei-a. O
que V. Ex. levará ao conhecimento de Sua Ma
gestade Imperial.

Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em
7 de Outubro de 1823.-João Scveriano MacieZ
da Gosta.

.-
~e~são eUl 8 de Outubro

PRESIDENCIA DO SR. RIBEIRO DE ANDRADA

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã, fez-se a chamada, e acharão-se presentes
69, fallando com causa os Srs. Rodrigues Vel·
loso, Pereira da CunIJa, Araujo Gondim, Lopes
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Gama, Ribeiro de Rezende, Montezuma, An
drada e Silva, Alencar, Carval ho e MelJo e
Marianno d'Albuquerque, e sem ella os Srs.
Accioli e Pacbeco e Silva.

O SR. PRl:SiDENTE declarou aberta a sess1l.O, e
lida a acta da antecedente foi approvada.

O SR. SECRETARIO MACJEL DA COSTA leu o se
guinte oflicio do ministro de estado dos negocios
da marinha:

111m. e Exm. Sr.-Subindo á presença de Sua
Magestade Imperial as inclusas consultas do
conselho supremo militar de 18 de Setembro
ultimo e de 2 do corrente, para que se de·
clare se o effeito do alvará de 30 de Dezembro
do anno proximo passado, que autorisa aos sub
ditos deste imperio e aos estrangeiros a armar
corsarios nào se tendo posto em execução, deve
ser considerado em vigor, ou ainda em sus
pensM, e sendo presente ao mesmo tempo a
representação junta dos agentes e procuradores
nesta côrte do primeiro almirante da armada
nacional e imperial, officiaes e mais indivjduos
da esquadra com mandada pelo primeiro almi
rante, em que pedem declaração de qual seja o
direito porque dev:w ser julgadas as presas
feitas pela sobl'edita esquadra; e ponderando o
mesmo augusto senhor ser proprio da assembléa
geral constituinte e le~islativa dest~ ,imperio a
decisãO sobre estas duvidas, que alIas convém
resolver sem demora, para evitar o damno dos
navios apresados ou detido:,:, e bem assim apre
juizo dos apresadores, ou dos proprietarios, me
ordena remetla á V. Ex. as mencionadas con
sultas e representaç!l.o, afim de levaI-as ao co
nhecimento da assembléa geral constituinte e
legislati va, para que baja de deliberar como fôr
justo.

«( Deus guardE: a V. Ex. Paço, em 7 de Ou
tubro de 1823.-Luiz da Ounha M01·eira.-Sr.
Jo!l.o Séveriano Maciel da Costa.))

Resolveu-se depois de algumas observações
que fosse remellido ás commissões reunidas de
marinha e legislação.

Pássou-se á ordem do dia, que era a conti·
nuaç!l.o do debate sobre o § 3° do art. 7° do
projecto de constituiç!l.O, adiado na sessão ante
cedellle.

O Sr. Rodrigues da Costa :-Sr. presidente,
eu hont~m ouvi aqui proposições, que muito me
escandalisár!l.O; ouvi que era livre ao homem
adorar a Deus no seu coração, como bem lbe
parecesse; e que tambem o podia adorar com
o culto, que melhor lhe agradasse.

Na verdade estabelecer-se entre nós como
artigo constitucional uma tal liberdade muit.o
me tem escandalisado. Se n!l.o tivesbemos uma
religiãO revelada pela qual Deus nos fez co
nhecer como o devemos adorar, t~nto interior
como exteriormeple, poder'ia admitlir-se esta
liberdade religiosa, porém nós temos essa reli
giM revelada, que devemos manter j o mesmo

Deus, que n'os tem manifestado os seus atlributrs,
tambem tem communicado á sua igreja o modo
pelo qual quer ser adorado, e portanto não nos
resta mais essa 'liberdade, aliás o poderiamos
adorar do mesmo modo que fazem os maho
metanos, os idolatras, e todas as naçõe~ barbarns,
que verdadeiramente o 011.0 conhecem.

Eu não venho aqui para expender argumentos
theologicos; mas venho obrig-ado da minLa
conscieucia sustentar a veracidade do juramento
que prestei, e é em observ,ancia do meu jura·
mento que eu devo dizer, que estas duas pro
posições são inteiramente oppostas ás bases da
nossa religiãO.

Se depois de sermos illustrados pela revelaçao,
se depois de termos abrar,;ado a religiãO catholica
romalla, admiltissemos dentro em nós mesmos,
um culto diJl'erente daquelle, que nos foi re
velado, e adoptassemos os que o demonio tem
introduzido, servindo-se de seus emissarias,
para os inculcar como verdadeiros, levanta
riamos altar contl'a altar dentro .da mesma
nação j uns seguiríamos as maxilnaõ que nos
ensinão os Santos Evangelhos de Jesus Chri~to,

e outros os perversos dogmas de Calvino, de
Luthero e de muitos outros irisial'cas que se
quizer!l.o erigir em reformadores.

Accresce mais que não ba religi!l.o alguma
onde a apostasia não seja crime: a - maho
metana, e todas as diversas seitas desses inti
tulados 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 dentro
de uma nação, que abraçou a religiilo de nossos
pais, e que jurou a sua úbservancia, autorisar o
que hOlTorisa a todas as seitas?

Os nossos constituintes, ou unte::., quando a
nação nos elegeu para seus representantes, e
depositou nas nossas mãos a sua autoridade,
foi na consideração de que não só'sustentariamos
os seus direitos, mas que fariamos a sua felici
dade; n1l.0 foi certarnen te pam lhe d.annos o
que tanto repugna com os seus sentllnentos,
principios e deveres.

Que escandalo, senhores, para estes poyos
christãos, que têm tanto em seus corações a re
ligi1l.0 de nossos pais, quando' virem que desta
assembléa emanão leis que os, poráõ talvez na
necessidade de ver nos ministerios santos, em
pregados como seus diredores, bispos e paroclLOs .
de differentes seitas? Que escandalo para os
povos christãos I Verem dentro em seu seio, le
vantar altar contra altar I ~e esses grandes
homens, os patriarcbas da nossa fé, que sus
tentarãO a religi!l.O catholi<:u romana á custa do
seu suor e seu sangue, ouvissem na celeste Je
rusalém esle decret, pelo qual se concede e
permitle aos brazileiros, seguir a religiãO, que
bem lhes parecer j que estranheza não seria a
sua! Se nessa morada de prazer e alegria, ti
vessem lugar as lagrimas e a dôr, totla essa ba- f



SESSÃO EM 8 DE OUTUBRO DE 1823 57

bitaçllo bemaventurada, seria perturbada pelos
seus gemid,)s j e pelo contrario, se fosse ouvido
.nas abobadas dos infernos, ellas retumbarillo de
gritos de alegria, se esta pudesse lá ter entrada,
vendo urna naçllO, que tem sempre sustentado
eru toda a su~ pureza a religillo catholica ro
mana, e que, por esse motivo, têm merecido os
seus soberanos o titulo de fidelissimos, ir agora
adoptar uma lci que mancha a sua pureza,
admittindo no seu seio seitas que lhe são con
trarias.

Eis-aqui porque tendo prestado um juramento
de sustentar e defender a religião catholica ro
mana, eu me vejo na necessidade de prescrever
um artigo que lhe é contrario.

E por qual outro modo poderei eu sustentar
a veracidade do meu juramento ? Pela persuasão?
Não; porque esta é propria dos ministros da
palavra. Pelo exemplo? Tambem nllo ; porque
nllO é este o lugar proprio de dar exemplos;
logo, devemos sustentar a veracidade do nosso
juramento, por aquelles meios que nos "ão
com petentes.

O corpo legislativo é o que tem auloridade
d e fazer a lei; pois é pelo meio da lei que
devo cumprir o juramento que preslei, de
defender a religião catholica. Se nesta oc
casiàO, em que se trata de firmar a lei con
stitucional, eu não tivesse em vista a sua
defesa, se eu deixasse passar um decreto,
que abala os seus fundamentos, seria um
perjuro, porque a nllo defenderia pelos meios
que competem á autoridade que represento.

Portanto, Sr. presidente, para nllo ser per
juro ao juramento que temos prestado, de
manter e defender a religião catholica romana,
é que eu requeiro que não passe, mas seja ex
cluido semelhante artigo.

O Sr. Muniz Tavares: - Sr. presidente, eu
digo como Montesquieu, aqui sou politico, n!lo
sou tbeologo; e já que felizmente, graças a Deus,
não estamos nesses tempos de estupidez em
que o monge S. Bernardo promettia ao Sr. de
Chatillon em troco do immenso terreno, que
lbe dava para a fundaçllo da abbadia de Ligni,
um espaço de igual extensl10 no Paraizo j como
já ninguem receia ser queimado vivo, como
berege, ou heterodoxo, por discordar da opinillo
de theologos, não devo eu- igualmente receiar
de dizer francamente a minha opinillO sobre tão
importante materia.

Sr. presidente, apezar de tudo quanto acaba
de dizer o nobre deputado, eu reputo, e repu
tarei sempre a liberdade religiosa um dos di
reitos mais sagrados, que póde ter o bomem
na sociedade. Reputo direito sagrado, porque
estou certissimo, que a consciencia é um san
ctuario, onde poder nenhum humano tem di
reito de penetrar.

A religillO é o fruelo da persuasl1o, e a força
publica nunca persuadia. Sigo a religillo catho-

'l'OMO VI

lica romana, conheço por principias que ella é
a unica verdadeira j porém tambem conheço
que a convicção intima da verdade lião autorisa
a pro~cripçl1o dos que errl1o.

Nasci no gremio dessa religillo, e pretendo
mediante os auxilios da divina graça, nella
viver e morrer j mas se por desventura (o que
Deus não permitta) a graça me abandonar, essa
graça, sem a qual, na pbrase dos apostolas, e
dos mais doutos varOes da igreja, nenbuma
acçl10 meritoria podemos praticar, sim, se a
graça me abandonar, e eu passar a seguir outra
religillo, não desejarei ser perseguido, nem in
quietado no exercicio dessa religiãO adoptada, c
persuado-me que o nobre deputado, que acaba
de falIar, tambern nllo desejaria ser perse·
guido.

Isto posto, como poderei jámais deixar de ap
provar este artigo?

Se a religião, Sr. presidente, tivesse sido
sempre perfeitamente livre, elIa nllo teria sido
jámais senl10 um objecto de amor, e de respeito,
porque eu a considero em sua essencia como a
companheira fiel, a engenhosa e infatigavel
amiga do clesgraçado; mas n!l.o tem succedirlo
assim; despotas estupidos e mal intencionados,
têm querido por meios ainda os mais barbaras
fazer passar a sua crença, sem se lembrarem,
que a intolerancia collocando a força ao lado
da fé, collocou igualmente a coragem ao lado da
duvida

O furor dos crentes exaltou em todas as
épocas·a vaidade dos incredulos, e o homem
tem chegado desta sorte a apreciar um systema
que naturalmente deveria reputar uma desgraça;
digo desgraça, porque nada considero mais doce,
nem mais capaz de encher o vacuo do coração
humano do que a religião. A perseguiçllo
Állinguem m'o negará) provocou sempre a re
sistencia j a autoridade, quando ameaça urna
opiniãO qualquer, excita á manifestação desta
opinillo todos os espiritos que têm algum valor.

Ha no homem um principio de revolta conlI'a
todo o constrangimento intellectualj este prin
cipio póde degenerar em furor, póde ser causa
de grandes 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 depu
tado, que acaba de fallar, cerrando os olhos á
luz, desconbecendo a evidencia dos principiO!i,
que tenho emittido; julga, que se devem renovar
entre nós os dias de S. Bartholomeu j se quer
que se restabeleça esse horrido tribunal, cha
mado por insolencia o Santo Officio, se quer
que se accendl10 as fogueiras, e que appareçllo
os potros, e outre" barbaros inslrumentos, 00111

que bestas sedentas de sangue têm sagrado a
humanidade, falle sem rebuço, a opinil1o publica
lhe fará justiça, entretanto que eu, corno mi
nistro do evangelho, em desaggravo da religil10
que professo, direi com toda a segurançll, que.

8
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ella sempre condemnou um tal procedimento
nunca apoiou semelhante desvarios. Direi mai~
que o Deus, a quem adoro, Deus de amOlO e
pai dos homens, não flagel1a, nM quer ser ado
rado á força, quer, segundo affirma o psalmista
que voluntariamente se lhe sacrifique. Islo er~
bastante para convencer o nobre depu lado .
examinemos porém os seus argumentos, e ve~
jamos se concluem.

Disse em prime:ro lugar o que já outro Sr.
deputado na sessão passada affirmou, isto é, que
nó~ sanccionando o arligo, sanccionamos a apos
tasla; segundo, que o artigo é con trario ao ju
ramento que prestámos; terceiro, que o povo
se escandalisará, ou antes n110 s offrerá que se
admitta a liberdade religiosa.

Emquanlo á 1" parte, eu direi que admiro
muilo o r~ethodo de argu mental', de que se
valem aquI alguns Srs. deputados, que piutilo os
argumentos da parte contraria com as côres
mais negras, e lanção sobre elles o odioso, só
para que os seus tenhão toda a força j seme
lhante methodo de argumentar só denota fra
queza.

Como é que se póde jámais concluir que
sanccionando nós o artigo, sanccior.amos a' apos
ta~ia? Dizemos nós por ventura que o governo
dmxará de proteger a religiãO catholica, que
aquelles que a professarem serão iuhibidos d03
direitos civis, e politicos? Se o dissessemos,
enlno mui ajustadamente se poderia tirar uma
lal conclusão, porque forão eslas as armas de
que se valeu Juliano; mas semelhante proce
dimento nãO passou pela cabeça de nenhum dos
Srs. deputados, redactores desle projeCto; pelo
conlrarIo elles dizem mui positivamente que a
religiãO do estado, a religiãO por excellencia é a
calholica romana.

E nao é isto um favor, e favor muito especial
talvez condemnado pelos principios de mui s~
politica, por ter tantas vezes a preferencia dada
a uma religiãO sobre as outras acarretado per
turbações aos estados? Como é pois torno a
"dizer, que á vista de um tal favor se p6de ainda
tirar por conclusão que sanccionaremos a apos
tasia? Admiro de certo uma tal asserção.

Diz·se mais que o artigo é contrario ao jura·
mento, qu~ prestamos. Como, senhores? O que
é que.nós Jurámos? Jurámos manter a religiãO
calhohca romana; e no art. 16 nãO dizemos
nós que esta é a unica religiãO mantida pelo
estado? Não di7.emos que ella tem sobre todas
as outras a preferencia? O que quererá mais o
nobre deputado? Explique-se. Disse finalmente
que o povo se escandalisaria com tal liberdade
e que receiava muito a este respeito.

~u pelo contrario, Sr. presidente, a este res·
pel~o é que nada receio; sómente que a incre
dulidade vá dando passos agigantados; eu tenho
observa~o ~o seclllo p~e3ente mais propensão
para a hberbnagem, ou Irreligião, do que para

o fanatismo, dous monstros, a quem cordial
mente detesto.

Eu quero que o homem teuha uma l'eligiãOj se
fór a c~tholica romana, melhor j lUas ainda que
não seja, quero sempre que a observe exacta
mente; porque da sua obsel'vancia pende a boa
moral, e com ella formão-se os bons cidadaos.
Não achando portanto peso algum nas razões
que allegou o illuslre preopinanle, voto que
passe o artigo.

. O Sr. Rodrigues da Costa: -O nobre preo
p~nanle levou as cousas a um ponto muito
dlverso do que eu havia enunciado, pri
meiramente deve dizer que nós não juramos
o não perseguir, ou atacar a religião, mas
defendel-a posilivamenle j além de que quando
eu digo que não devemos admiltir o artigo,
que perrnitte liberdade religiosa aos brazi
leiros, nãO é para aquelles, que apostatassem
da nossa religião, fossem perseguidos a ferro
e a fogo, segundo o systema antigo j era antes
para que não se permiltindo esta liberdade,
s~ encarregasse aos pastores da igreja, aos
bISpOS, e aos parochos, o empregarem a força
da palavra e persuasão, afim de sustentar no
seu rebanho a pureza da religião, e da sua
crença.

Estou bem persuadido que nenhum homem
póde obrigar outro a exercer aquil10 que elle
não acredilar; a fé é uma graça de Deus, e
para a conceder elle se serve do ministerio dos
pastores da sua igreja; não é por conse·
quencia bastante que estes exhortem e per
suadão', é 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 ju
ramenlo devemos não consentir esta liber
dade religiosa que vai embaraçar o zelo
dos paslores da igreja, em vez de o auxiliar
como é nosso dever.

o Sr. Muniz Tavares: - Agora mais me
consolou o nobre deputado; já confessou que
não era da sua inlenção que se pel'seguisse
pessoa alguma por motivos religiosos; porém
~inda isto não basta, é de absoluta necessi
dade para a manutenção da boa ordem, e
prosperidade do paiz, que o ~ovel'Do proteja
claramente a todos os seus subditos seja qual
fór a religião que seguirem; que' lhes não
v~de jámais os exercicios dos seus respe
ctivos cultos, ao que já pelo § 8° do art. 5° se
acha estreitamente obrigado para com os
eslrangeiros.

Nesl~ paragrapho dizemos que os estrangeiros
natur~hsados, qualquer que seja a sua religião,
s~o clda~ãos brazileiros; e podemos nós con
SIderar CIdadãos, ou membros de uma so
cieda?e, homens a quem essa sociedade não
proteja, muito principalmente no que faz a
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sua principal delicia, no exercicio da sua re
ligiãO? Ora, se isto succede com os estran
geiros, se elles nl10 podem deixar de ser
protegidos, embora nl10 sigllO a l'eligil1o ca
tholica romana, hno de os brazileiros ficar
de peior condição, que os estrangeiros? Per
suado-me que ninguem o quererá.

Sr. presidente, a liçllo da historia nos mi
nistra bastantes exemplos em confirmaçll.o do
que acabo de dizer, e estes exemplos nos
devem servir de pharol em tão ardua queslllo.
Todo o governo, que ull.o proteger as tliffe
rentes seitas religiosas, que ce estabelecerem
no seu paiz, todo o governo, que se entro
roetter em materias de religiãO, ha de ne
cessariamente acarretar desgraças e miserias.

E' bem sabido o que succedeu ao imperador
José II. Este principe na verdade illustrado,
conhecendo que a tyrannia se tornava insup-

. portavel, quando se estendia ás opiniões,
mandou fazer um catalogo de todas as re
ligiões estabelecidas no imperio afim de as
proteger j desgraçadamante escapou deste ca
talogo lima dessas religiões, e por impru
dencia nl10 a querendo proteger, inquie
tarl1o-se as consciencias, surgirão perturbações,
e correu o sangue dos cidad!\os.

Frederico Guilherme querendo fazer l'einar
na religião de seus subditos a mesma disci·
plina, que elle havido estabelecido em seus
quarteis, passou a cortar nas formulas dos
lutheranos, e reformados, o que occasionou as
suas dissensões j e o que resultou dahi? Estas
duas seitas, que até entl10 tinhno vivido em
uma intelligencia perfeita, posto que sepa
radas em principios, condemnadas á união,
principiarll.o· a dilacerar-se: e só a sabedoria
do grande Frederico, deixando-as em per
feita liberdade, pôde restabelecer a paz. Exem
plos de semelhante natureza não se devem
desprezar em politica, e elles abonll.O a neces
sidade da doutrina enunciada no artigo j por
consequencia outra vez digo que elle deve
passar.

O Sr. Henriques de Rezende : -Nescit voa:
emissa 1'everti. Se o discurso de um nobre
deputado não respira uma perfeita intole
rancia, então eu nl10 sei o que seja intole
raucia. Louvo o seu zelo: ligado por um ju
ramento prestado nesta assembléa, elIe receia
faltar ao seu dever, se nll.o defender princi
pios, que elle julga rectos e verdadeiros.

Mas eu quizera que o nobre deputado se
lembrasse que um zelo acre, intolerante, e
inquisitorial tem feito mais males do que
bens ao catholicismo: elle teria adquirido
muito mais filhos, e outros e nll.o terillo se
gre~ado do seu seio, se os ministros do culto
tivessem sido tolerantes.

Lembre-se o nobre deputado, que depois
que a cUl'ia romana ti os papas já cançados

cederll.o das suas pretenções, vio-se na AlIe
manha em uma mesma cathedral, officiarem
c.onegos catholicos e conegos protestantes: e
que resullou dahi? Pensar-se-hia que ficaria
arruinado o catholicismo j mas o contrario suc
cedeu: pelo tempo adiante tudo alli era ca
tholico. A pureza do catholicismo, que feliz
mente professamos, não lucra com a into
lerÇ\ncia j sua natural doçura 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, erl10 introducções
estranhas ao catholicismo, nos Estados-Unidos
se estabelecerl10 algumas igrejas catholicas.

Pelo contrario a intolerancia tem feito im
mensos males. Nilo foi Henrique VIII quem
separou a Inglaterra do gremio da communhll.o
romana: fOl'110 as pretenções dos lcgados
apostolicos, e dos papas j foi a sua intolerancia,
que tanto havia indisposto aquelles povo, de
sorte que Henrique VllI nll.o fez senllo apro
veitar-se desta indisposiçll.o: e tal era o odio,
que send,o alli admitlidas muitas seitas, a
catholica tem sido banida por causa da sua
intolerancia.
. Além destas razões, accrescem as opiniões
geraes de todos os politicos modernos, que
nenhum estado p6de prosperar, nem ser feliz,
com uma religiãO intolerante, que arreda de
si a populaçllo e as riquezas. Uma só cousa,
Sr. presidente, me parece digna do consi
deraçãu da assembléa, e é que apezar da
intolerancia dos principios, eu respeito muito
os prejuizos do povo.

Os inimigos dos principios liberaes nos
espil10 j elles lançaráõ mão de qualquer pa
lavra, de qualquer decisl10 da assembléa a
este respeito, para irem com ella fazer uma
fricçllo violenta nos principios do povo j e
dirll.o :-Sao os carbonarios, e os pedreiros
livres, que querem destruir o throno, e o
altar. - E' assim que têm feita os realistas
da Hespanha: tomarllo os povos pelo seu
fraco, e arvorarãO um exercito realista com
o nome de exercito da fé.

Eu já disse que sou de voto que essa
doutrina seja tratada pelo methodo analytico
ou por artigos regulamentares, e nllo esta
belecendo proposições tll.o geraes, que vl10
ferir de frente os prejuizos populares, ou
induzir uma desenvoltura. Porém como pas
sarl10 outros, passe tambem esse paragraphoj
mas ajuntando-lhe a palavra razoavel. Sei que
a assembléa quer que tudo seja razoavel j e
os povos facilmente abraçaráõ este principio
assim enunciado j e nos arls. 14 e 15, fa
remos as explicações convenientes. Eu mando
á mesa a minha emenda.

« Uma razoavel liberdade religiosa.- Henri·
ques de Rezende.»-Foi apoiada.
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Os SRS, SOBREIRA E FERREIRA BARRETO

retirarão-se da sala por incommodados.

O Sr, Silva Lisboa: - Sr. presidente, sou
já quasi pó e cinza j e poucos tempos .me
reslão nesta scena visivel. Estando proxlOlO
a apparecer ante o Juiz Eterno, devo, por
descargo da minha consciencia, fa1lar no pre
sente assumpto, em que entro com li.ngua
balbuciante, pela sua importancia, e perlgosa
CODS e'1uencia.

Sr. presidente, nll.o se tendo conseguido o
adiamento do § 3° do ar!. 7° proposto á
discussll.O, e que eu pedi para se reservar
ao tempo, em que se deliberasse sobre os
arts. 14 e seguintes, que lhes são immedia
tamente connexos, por serem _explicaçoes, e
modificaçoes da lib81'dade 1'el'igiosa, que se
enumera entre os direitos individuaes do
cidadãO brazileiro, sendo impossivel entender
se, e fixal'·se o sentido de tal libe1'dade sem
ter-se á vista estes outros artigos explicativos
ou modificativos j havendo·se comtudo posto
em discussão o dito paragrapho, não posso
deixar de submetter a esta augusta assembléa
os meus sentimentos a este respeito, decla
rando ser o meu voto a suppressllo de tal
paragrapho.

ElIe seria indi1ferente em uma obra lit
teraria, como titulo de algum capitulo, em
que u escriptor tratasse de expÔr a definiçll.o
e a limitaçl10 da chamada libe1'dade religiosa;
porém, sendo posta em um projecto de con
stituiç.ao sem ser definido, e sendo, no obvio
sentido, mal soante, e de escandalo dos ouvido
pios, e necessariamente produzindo no espirito
do povo uma terrivel impressão, e verosivel
mente o juizo sinistro, de que se pretende
tirar-lhe a sua religiilo, ou diminuir-lhe a
justa estimaçao e preferencia della, conce
dendo·se iIlimitada faculdade aos natLllaes do
Brazil de desertarem da religiao de seus pais,
e publicamente seguirem e professarem seitas
e herezias de paizes estrangeiros; não posso
deixar de impugnar o paragrapho em questll.o.
Tanto mais que reconheço os grandes e cnl
tivados talentos dos redactores do projecto,
em que suppunha prudencia politica para nao
apresentarem neHe uma doutrina, que tende
a abalar nos entendimentos fracos, os antes
immoveis, principias do catholicismo,

Mais animado 'agora me Sinto, por ter sido
já precedido na sessl10 antecedent(, pelo ex
cellentissimo cabpça da nossa igl'eja diocesana,
e por oútro ministro ecclesiastico, que pro
pugnarllo pelo juramento, que temos dado
de guardar a religião catholica, apostolica,
TO'Inana., com a troaI parece ser incompativel
a liberdade religiosa que se inculca por um
dos inauferiveis direitos de cidatlllo brazileiro.
Já outro nobre membro parece ter sentido a
tortura da consciencia, propondo uma limi-
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tação ao paragrapho em discuss110, mandando
á mesa a emenda, que foi apoiada-liberdade
razoavel de 1'eligião-; o q?e todavia ~eixa

em plena fOl'ça a minba du vIda, pela latItude
da palavra 1'azoavel, que admilte extensllo iII
definida, e ainda maiol' que a entre o polo
arctico e antarctico : visto que a uma razão
se oppoe outra razão, e cada indi~iduo, pela
sua vaidade, presume que a propna razão é
superior á do outro; e o que parece razoavel
a certas pessoas, se considera deza1'1'azoado
por outras. .

Tem -se dito que a presente controversla é
fóra da ordem, e que só versa ~obre qttestão
de nome. Porém em tal matena os nomes
tambem sllo de grande importancia, e estl10
tao ligados com a substancia das cousas, que
nll.o se podem separar j e por isso se ad
mittio e se tem feito, tão porfiada sustentação
do ~'3° envol vendo-se nelle a doutrina do
art. '14. 'Longe de mim inculcar doutrinas
arttiquadas, e absurdas, de absol'uta intolerancia
de opiniões sobre materias de r~ligilJ.o, e menos
ainda de vio!encia e persegUlçll.o, que têm
feito tantos males, com o pretexto ele serem
contra a relill;iao do estado; o que já foi la
mentado pelo poeta latino Lucrecio-Tantum
religio potuit S"uad81'e malontm. . _

Sr. presidente, a llaçll.o brazllelra, e não
menos a sociedade civil, olba sobre esta au
gusta assembléa. Tremenda resIJon.sabilidade
temos ante a humanidade e a posterIdade. Faz
honra aos redactores do projecto o declararem
que a naçll.o brazileira .terIl como sua reli~illo

pO'l' excellencia-a religiãO catb~lic.a,. apostohca,
romana. - Sem duvida expl'lm1l'll1o o voto
commum, e a vontade geral, bem manifesta n.o
cordial exercicio da piedade do povo brazl
leiro.

Em tal objecto até se póde dizer, q~e é
do seu maiol' prazer o empregar magO/fico
lúxo em todos os actos do publico culto.
Nem por sombras, jámais lhe occorreu até
agora a menor dllvida da verdade e unidade
daquella religilto.

Como pois não estr'emecerá de uma enttn
ciativa no projecto de constituiç1l.o, qlle parece,
á primeira vista, igualar cousas desiguaes j

facultando a liberdade religiosa a quem quizer
desertar dessa religill.o, que tem sido, e cons
tantemente é, o nosso conforto, e a esperança
de felicidade eterna, e que aliás, por tantos
motivos de credibilidade, tem os caracteres
de revelaçll.O divina j havendo por isso feito
época nos annaes da sociedade, que ainda
ora se intitula a é1'a christã; tendo civilisado
a tantas naçOes, que, antes de receberem a
sua doutrina, erll.o barbaras e selvagens j con·
tinuando a ser taes, ou cheias de desordens
civis e politicas, todas aquellas, que ou nao
a têm abraçado, ou só recebido com schismas
e divisoes arbitrarias, apartando-se do centro
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da união. isto é, do. cabeça visivel da igreja
univel'sal, o summo poniifice de Roma,

Quando tal' enunciativa nrlo désse idéa de
indifferença á nossa e a todas as religiões po
sitivas, expunha-se á justa censura de, pelo
menos, ser imprudente, pela sua infeliz 01";'
,qinalidade j pois nrlo se acha em constituiç1lO
alguma de grande nação, e muito menos em
estado das circumstancias do imperio do
Brazil. Póde-se, sem grande perigo de erro,
affirmar, que na Europa, principalmente nos
estados em que uma religião dominante, e
manteúda pelo governo, ainda que tolerante de
outras religioes e seitas, de cem estadistas
cordatos não haverá talvez um que approve
tal enwwiativa, que dá a cada individuo fa
culdade real, e pleno arbitrio, na renun('ia, es
colha, e mudança de religi1lO, bem que sejllo
dos naturaes do paiz.

Sr. presidente, no meu h.umilde entender,
liberdade religiosa, considerando as circum
stancias do Brazil, vem a ser liberdade de
pe1ju1'io, e ltiberdade de apostasia j pois ha
véndo todos os cidadllos brazileiros jmado
guardar a religião catholica, o declarar-se agora
em constituição que é seu direito individual
ter liberdade religiosa, é o mesmo que de
claral'-se, que póde Pe1jtt1'all', e prescindi?- de
seu jummento, sendo apostata da 1'eligião,
em que nasceu, e que publicamente tem pro
fessado, serr: que disso o governo possa tomar
conhecimento, ficando seguro de que, ainda
que Q saiba, nllo lhe 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 herege,
scbi~matico, e ainda como judeu, mahometano,
pagão. com a unica differellça, que das co
mun bOes christãs é livre a profi sll.o publica, e
que, fóra dellas, só se concede tolemncia,
para seu culto privado j a qual Gomtudo tem
os identicos e beneficos effeitos do governo
liberal do imperio.

Tem-se dito, que a libe7'dade 1'eligiosa tem
um sentido mui claro, Mas por ella não se
póde entender a libe1'dade de consciencia, isto
é, a faculdade de pensar sobre objectos reli
giosos, e o direito de dar cada um seu culto
de actos internos de adoração a Deus, tendo
crença dc sells aitributos conforme as luzes
da sua razão, ou da sua especial inspiraça.o.
Sobre esta, nunca houve duvida de estar
fóra do poder humano, que jámais póde
forçar entendimento e coração. Mas a quest1lO
só é dos actos exte1-nos relativos a culto pu
blico,

Sr, presidente, eu tenho, pela minha idade
e profissllo, lido assás o que se tem escripto a
favor, ou contra, a liberdade religiosa, e to
lerancia politica. Tenho lido as historias sobre
crenças rl:'ligiosas, bem como sobre systemas
de governo civil. Por isso nll.o me oppuz ao

artigo, que faculta aos estrangeiros a liber
dade da sua religião, quanto para o effeito
de só terem os direitos de cidadão bra7.Í
leiro. E que mais se lhes podia conceder
para os interesses publicos do imperio, com
binados com ·os dictames da humanidade, e
caridade christã? Os respectivos governos
n~o têm requerido nem têm o direito de
reclamar, superiores vantagens a beneficio do
seu commercio, e relações amigaveis, Os dous
exemplos dos tratados com a Russia e Ingla
tcrra isto confirmllo, Porém, conceder-se igual
liberdade religiosa aos naturaes do paiz, ainda
que fosse com reserva de culto só em ca
pellas parliculares, nunca foi pretendido pelo
povo brazi leil'o, Portanto a concessno, que
agora se declara no projecto sobre liberdade
religiosa, vem a ser de mera phantasia, e
arbitrariedade, sem mandato ea;p"esso da nação,
e nem ainda tacito ou presumido dos nossos
constituintes provinciaes, Que dirá de nós o
povo de Portugal, onde os architectos da
sua constituiçãO, publicamente annunciando
que pretendião faz~l· a, se fosse possivel, mais
liberal que a da Hespanba, nllo concederão
a liberdade religiosa, bem considerando a
universalidade do catholicismo da nação por
lugueza, pura'e simplesmente declarando no
titulo 2°, capitulo ullico, artigo 25: - A re
ligiãO da naçao portugueza é a catholica, apos
tolica, romana.- Permilte-se com tudo aos es
lra ngeiros o exercicio parti cu lar dos seus res
pectivos cultos?

Do meiado do secuIo passado em diante
muito escrevel'ão os philosopbos sobre a ne,
cessidade da tole1'ancia em materias de re
ligiãO, ainda nos paizes em que ba alguma
dominante e mantida pelo governo j e até
pretenderao que não houvesse religião do
minante do estarlo, considel'ando que assim
se evitarião as guerras religiosas, as perse
guições civis, as antipathias nacionaes e se
promoveria a paz e harmonia das naçOes,
exterminada não menos a tyrannia que a hy
pocrisia e dissimulaçãO, que destróe o caracter
moral e impossihilita a propagação da verdade
e sinceridade, impedindo que os individuos
tenhno a pura religião do divino fundador do
cbristianismo, que só requer a adoração de
Deus em espi?'ito e ve1"dade. Mas, não obstante
estas razOes plausiveis, os estadistas se devem
I:egular pela experiencia. Nós temos o grande
facto proximo na revolução de França,

Principiando-se por cleclamaçOes contra a
intolerancia, requereu-se a tolerancia absoluta
do governo sobre objectos politicos e rl:'ligiosos.
Os cabalistas abusarão logo das successivas
concessOes da tolerancia e derribarão o go
v'erno estabelecido, e as suas proprias novas
constituiçoes, aliás cheias de declaraçõu dos
direitos do homem e de liberdades na ad
ministração e religil1o, que o povo francez (que
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antes era muito subordinado e catholico) nunca
imaginára nem reclamára.

Os representantes da nação por fim forão
intoleranlissimos de tudo que se oppunha ás
opiniões do partido dominante e occasionarllo
matanças e horribilidades, que nunca bouverllo
em guerra!; e perseguições religiosas; che
gimdo as mais furiosas a suffocar a religillO
catholica com todas as communhões christlls, e
ainda publicamente introduzirem o atheismo,
destruiodo milhares de igrejas e milhares de
vidas, até que o atheismo triumphante tambem
os destruio.

Afinal o usurpador do throno da França,
Bonap:'.lrte, qnando se fez acclamar primei7'o
conBul, declarou, que um quarto da popu
laçllo tinha desapparecido do. paiz, e por isso
restabeleceu a rt:ligillo nacional.

I!.:, regra de jurisprudencia (que ainda mais
deve reger em politica), não se fazer dispo
siÇllo legislativa e muito menos constitucional,
sem necessidade. Isto tambem se enuncia no
projecto em discussllo. Esta regra nos deve
servir de estrelJa polar.

Todos os prudentes concordão que a melhor
constituiçllO é a que mais se accommoda ás
circumstancias do paiz a que se destina.

Se neste imperio houvesse grande multidllo
de cidadllos brazileiros, sectarios das diversas
communhões christlls, talvez seria politica a
declaraçllo da tolel'ancia dellas e a sua par
ticipaçãO nos direitos politicas, por conside
raçOes do socego publico. Mas, ainda assim,
tal declaração seria um passo mui arduo, a
que nllo se arriscarião os legisladores da Eu
ropa, onde aliás em escriptos de mais de
cem academias se tem recommendado a to
lerancia em materias da religillo, que só é
objecto de convicçllo dos espiritos que nllo
soffrem coacção. Porém no Brazil nem existe
a vasta instrucçll.o, que distingue os paizes
mais civilisados, que serviria de antidoto
contra os desvarios dos infieis, nem ha os-

. tensivamente nacionaes que tenhllo a fatui
dade de professar Lu theranismo, Cal vinislllo
e ontras seitas dissidentes da religillo ca
tholica.

Portanto a concessão do artigo da libe1'dade
religiosa é urna liberdade prodiga, nllo soli
citada pela naçllo e urna singularidade inau
dita e nem ainda reclamada por alguma con·
sideravel fracção dos cidadll.os brazileil'os;
sendo antes de presumir ser contraria ao es
pirita dos povos de todas as provincias bra
zileiras.

O artigo em questão suppõe a monstruo
sidade de se franquear a heretica pravidade
nos compatriotas. Uma "ez que se introdu
zi~:;e a z,i,{Jljrdade nligiosa, não se poderia im
pedir que se formassem congregações de
diversas seitas e se erigissem templos e cultos
publicos com seus particulares ritQaes e ex-

travagantes liturgias, como dos melhodistas,
etc. Que escandalo viria disso ao povo e espe
cialmente ao devoto sexo?

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

O perigo, que do contrario, resultaria á reli
giM catholica é evidente.

Assás se tem experimentado, pela historia
das nações, o quanto póde o espirito da 'inno
vação e moda lambem em objectos religiosos
e politicos Pom que o fanatismo produz con
tagio, que rapidamente se diffunde por todas
as classes. Nunca faltão pretextos para os li
bertinos dissentirem _do C1'edo estabelecido.

Considere esta augusta assembléa em sua
sabedoria e prudencia, quaes serião os effeitos
da liberdade 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 ca
tholica?

Daqui ao inditfe7'entismo a todas as religiões
não iria sp.l1ão um passo e do indifferentismo
ao atheismo não distaria um palmo. NãO
faltarino logo enthusiastas, que persuadissem
e procurassem generalisar, por exemplo, are
ligiliO anglicana, que tauto se louva, como
mais favoravel ao progresso da liberdade
politica, sli moralidade e activa industria. A
conseqnencia seria certa, ou com muita ve
rosimilhança, que, vendo o nosso povo a sim
plicidade do culto do povo inglez (com quem
sempre teremos as maiores relações de com
mercio) consideraria mui dispendiosa e inutil
a mantença da religilio catbolica. O cnrso
natural das cousas daria o resultado de pre·
dominar por fim a religilio heterodoxa e ser
esta intolerante da religião catbolica j como
vemos no governo britannico, o qual, não
obstante o espirito philosophico do seculo e
inculcado liberalismo do parlamento, tem cons
tantemente rejeitãdo as instantes supplicas
dos catholicos romanos de Irlanda para entrarem
nas honras do estado.

E' incontestavel o quanto contribue para
a unidade e força do governo e tranquilli
dade do povo, a uniformidade da relígillo,
que se acha entrelaçada com a constituiçllO
do estado.

Onde se acha estabelecida uma religillo do
minante, DIlo se mostra a razão, porque se ai·
tere por uma franqueza excentrica e não exigida
por imperiosos motivos.

A tolerancia das seitas pois só é de racionavel
politica a respeito de estrangeiros, quanto a
gozarem dos direitos civicos: visto que tanto
convém attrahir os indnstriosos e capitalistas de
todas as nações ao Brazil. Seria iniquo, sobre
impossivel, forçaI-os a mudar de suas crenças.
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Mas esta raz!lo n!lo se app!ica para os cidad!los
brazi!eiros nascidos no imperio.

Todôs os bons brazilei "OS reconhecem e la
ment!l.o o extenso mal da immoralidade e cruel
dade, que resulta do antigamente estabelecido
systema do captiveiro domestico; que será do
estado, se tambem se ac:cumular o mal da infi
delidade, no corpo do povo? Que correctjv() lhe
restará, havendo tanta falta de instrucçàO das
classes inferiores e servis, sem a influencia po
derosa da religiao cathollca ?

Já vemos tristes symptomas de divisões em
objectos de governo, pelas reclamações de illi
miladas liberdades politicas: 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 communllões christas.
Era por ventura este o melhor momento esco
lhido para tão inopinada innovaç!1O na lei fun
damentai do imperio? Quanto a mim, sinto
terror no animo, c sou obtigado a dizer, quando
prevaleça a decisão dos artigos questionados:
- Céus! que futttros se nos p1'eparão !

O Sr. Andrada Machado: - (Declarou o
tachygrapho que o illustre deputado sustentára
o artigo, mas que pela. rapidez com que faJlara,
e pelo susurro das galerias, não pudera apanhar
o seu discurso.)

O Sr. Carneiro: - Sr. pre idente, parecerá
talvez desnecessario falJar sobre a liberdade re
ligiosa depois que os oradores ilJustres, que
me precederão, a têm já triumphantemente
defendido; todavia a maleria é tão importante
que escl'upuliso de n!lo enunciar sobre ella
os meus sentimentos perante esta augusta
nssembléa. Nilo se trata de lbeologia, disse
um honrado membro, e eu concordo; n!lo se
pretende estabelecer o indifferentismo religioso,
nem declarar que é licito, perante Deus, se
guir esta ou aL/ueJla religião; nós temos a
fortuna de nascer no seio da verdadeira 1'1.'

velaçàO, e sabemos que ella é a unica, que
abre o caminbo á bemav.entUl'ança. A questao
é outra, e é sómente politica, deve, ou não, a
constituiçãO garantir a tranquillidade e liberdade
dos cultos religiosos com as modificações e
declarações conteúdas nos artigos deste ca
pitulo?

Por outras palavras: deverá qualquer ci
dadao jámais ser molestado ou perseguido
por motivo de religi!1o, ainda que professe
outra distincta da religi!lo catholica romana,
que no art. 16 se declara ser a religi!1O do
estado, e deveráõ consentir-se outros cnltos
entre nós? Neste sentido eu defendo tambem
a liberdade religiosa, e estou persuadido que
este paragrapho é um dos que mai- honra
fazem aos il1ustres redactores do projecto de
constituiçll.o.

A liberdade religiosa assim entendida é

conforme: 1°, á essencia e natul'eza da religião
natural e revelada j 2°, ás maximas mais evi
dentes da razão e da moral universal j W,
ao que se acha já delibet;ado e vencido áce1'cil
do § 8· do art. 5° deste me"mo projecto; 4°,
~nalmente, . é congruente com a opinião e pt'a
ltca conhecida dos povos mais civilisados, e
mesmo dos portuguezes de quem descen
demos, em tempos toais remotos, e enti\o
nesta parte mais sabios e justos do que depois
se mostrár!lo.

Disse que a liberdade religiosa el'a conforme a
essencia e natureza da religiM natural e revelada:
loda a religi!1o consta de urna parte theoricll (>

outra pratica, isto é, do culto interno e ex
terno. A primeira comprehende as idéa', que
cada individuo fórma da esseneia de Deus e
dos seus divinos allributos, assim como dos
deveres de adoraç!1o e moralidade, que delles
se derivão ; a segunda consiste em certas pra
ticos e acções externas. destinadas a exprimir
aquelles sentimentos intern:ls i ora, é claro que
a parte theol'ica, ou o culto interno, constitue
um objecto de mera con viCÇão e consciencia,
a ql1al é um sanctuario, segundo disse um hon
rado membro, aonde nao chega a coacçilo e a
violencia: o culto externo ha de ser necessaria
menie accommodado aos sentimentos internos,
que lhe servem de base; logo, como ba de
cada um adorar a Deus, como ha de seguir
sua vontade pa:-a merecer na outra vida a
sua approvaÇ!1o, sen!1O por aquella maneira
que pela intima persuasilo julgar a mais ra·
cionavel e digna do Ente Supremo?

E' certo que a autoridade e a furça pOllerá
constranger a mudar o cuJlo e pratic;a exte
riores; mas faltando a interna convicçll.o, tnes
actos se reduzem a lOera hypocrisia, que cor
rompe e envelhece o homem, e é talvez ainda
peior que irreligi!lo. Ora, isto que é conforme
á naturesa e e_sencia da religiao, tomada na
sua maiol' simplicidade, quero dizer, da re·
ligião natural ou universal, n!lo deixa de ser
igualmente verdadeiro ácerca da religiãO reve
lada, que professamos. Jámais Jesus Christo,
nosso Divino Mestre, quiz que se obriga se
alguem a receber violentamente a revelação;

, sempre o contrario aconselhou aos llpostolos,
enviados a pregar o evangelho por todo o
mundo.

E' uma maxima de raz!lo universal que
a religi!1o é negocio do homem para Deus,
e não negocio propriamente social; e que
delle cada homem ha de dar conta por si
no tremendo tribunal divino, sem que se
possa descu\-par com a autoridade dos outros
homens, que o lenhl10 obrigado a crêr, e a
obrar aquillo. que toca á ol1tra vida de urna
maneira contraria a seu modo de julgar e
entender.

Daqui se segue claramente que nenhum
individuo, nenhuma colJecçao de individuos,
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nenhuma autoridade humana, por mais legi
tima ou respeilavel que seja, é competente
para se interpÔl' entre o homem e Deus, e
para obrigar pela força o mesmo homem a
ter esta ou aqueJla religillo.

Se os chefes das nações, ou os legisladores,
tivessem um semelhante direito, correspon
deria um dever de obedecer-lhes da parte
dos subditos; pois todo o direito suppõe
sempre umfl obrigaçllo correlativa de ser
respeitado; e admittindo este principio, estav110
justificados todos os furores do pretorio da
Judéa, e dos tyrannos de Roma, que se
oppunhllo pela violencia, e pela força áo
estabelecimento e pacifica propagaçllo do chris·
tianismo j e a cODstancia dos martyres se
converteria em actos de criminosa resistencia
contra o direito certo daqueJlas autoridades;
o que é um verdadeiro absurdo.

E' tambem uma maxima de moral uni
versal, que nllo façamos aos outros o que
nllo queremos que se nos faça: pergunto eu,
quereriamos nós soffrer perseguição, e cons
trangimento no exercicio da nossa religillo
em qualquer ponto da terra, onde nos achas
semos ? Nilo clamariamos logo contra a injus
tiça, se alguma autoridade DOS tolhesse o
culto, ou nos inhibisse, pela só dij]'erença
de religillo, do goso de quaesquer com modos
e vantagens da sociedade, onde nós tranquil
lamente vivessemos, e para cuja felicidade
cooperassemos ? ~omo pois havemos nós
estabelecer outra regra para aquel)es, que
por desgraça tiverem diversa crença? Estes
argumentos me parecem incontestaveis.

Os que nllo perturbllo a tranquillidade e
ordem publica, e cumprem as leis estabelecidas,
têm direito a ser protegidos. Deus os vê, Deus
os julgará na outra vida; Deus os condem
nará ou absolverá segundo os fins 'da sua
sabedoria e prol'idencia: eJle n:lo precisa do
fraco apoio da nossa força. Estabelecido uma
vez o principio da violencia religiosa, seguem-se
como consequcncia as classificações de crimes
de Jesa-magestade divina, e ahi teremos a
porta franca para os horrores e fogueiras da
inquisição.

O principio da liberdade religiosa é conforme
ao que se acha já vencido ácerca dos es
trangeiros no art. 5° § 8". Ahi se disse que
erllo _cidadllos os estrangeiros naturali ados,
qualquer que fosse a sua religiilo: ora, se os
estrangeiros, depois de passarem a cidadãos
brazileiros, goz!10 da liberdade religiosa,
porque nllo gozaráO della os filhos destes,
que nascerem no nosso territorio, e a quem
seus pais naturalmente edueárllo na religião
de seus maiores? E se deste direito gosão
taes estrangeiros natUt'alisados e seus mbos,
porque nl10 gosaráõ os demais cidadilos?

àO se vê portanto razllo para que algum
cidadllo brazileiro seja menos protegido no

goso deste direito do que o estrangeiro na·
luralisado, ou o filho deste; aliás seria melhor
a condiçilo do estrangeiro e da sua descenclencia
do que !I do natural: o que repugna.

Depois disto, senhores, a liberdade politica
da religillO e do cullo é conforme á opinil1o das
nações mais illuslradas ; a Inglaterra a admilte,
e as restricções postas aos catholicos são
restos de antigas animosidades, que os tempos
vilo quasi extinguindo, e é de esperar que as
camaras do parlamento, onde todos os dias
apparecem projectos sobre aquelle assum pto,
cedo lhes façllo justiça, e apaguem essa nodoa,
que mancha a sabedoria e a liberalidade bri
tannica.

Os Paizes Baixos, os francezes, admitlem
differenles cullos, e até os pagao simultanea
mente. Os Estados·Unidos d'America reco
nhecerão tanto o principio da liberdade polí
tica dos cultos, que até prohibirllo fazer lei
alguma sobre religillo. Ora, não consta que
por taes motivos se hajllo seguido os males,
que se têm aqui agourado; antes aqnellas
nações prosperllO, e crescem á sombra de taes
instituições e principias.

o reino de Portugal, de que nós descende
mos, houverllo já synagogas de judêos, e estes
er110 admitlidos até ao goso dos direitos ci "is
e politicos j consta que no reinado de D. Fer
nando, o hebrêo David fôra seu valido, e
D. Judas SéU tbe.oureiro-mór j e que no rei
nado de D. Jo11o I, apresentando-lhe o seu
physico-mór uma bulIa do papa Bonifacio IX,
em que vinha inserta ontra de Clemente VI, 
sobre liberdade do cnlto judaico, aquelle rei
as mandára observar, de maneira que só
depois de D. Manoel é que os hebrêos entrárllo
a ser perseguidos, o que causou as grandes
calamidades, que sl10 notorias.

Seremos nós boje menos justos e menos li·
beraes do que for11o os portuguezes em tem pos
cbamados escuros? Disserllo alguns illustres
preopinantes que a liberdade religiosa assim
admittiJa autorisava a apostasia, e que nós de
vemos manter a religi110 catholica. Eu ntlo
sei que seja autorisar a apostasia declarar
que ninguem será vexado nem perseguido
pela religillo contraria; além de que este es
pirito de mansidllO e tolerancia se segue da
natureza da mesma religião, como fica dito,
e é capaz de inspirar prevenções favoraveis
aos beterodoxos. Tendo nós a fortuna de pos
suir a verdadeira revelação, n110 devemos
presumir que deixe em regra de triumpbar
do erro.

Os nossos cidadilos por convicção, e por
educação e por habito, persistiráo firmes na
crença de nossos pais j nilo haja medo que
elles prefirilo as praticas perniciosas e ab,. ur
das do judaismo, ou islamismo; antes á vista da
santidade dos nossos dogmas, da puresa da nossa
moral, e da pompa de nossas solemnidades
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e ceremonias religiosas, muitos serão os con·
vertidos ao gremio da igreja catholica, que
será sempre augmentada pela mantença, que
se dá aos seus ministros, e pela honra e con·
sideraçlio, de que elles gosaráõ ·no estado.
Estes são os meios legaes e os unicos, que
estll.O ao alcance dos legisladores; os da
força e da perseguição são proprios para re·
voltar os espiritos, que nenhuma propriedade
zeJao mais que a do livre arbitrio em ma·
tel'ia tãO grave. Os exemplos são bastantes, n110
é justo desprezal·os.

o sr. Carneiro de Campos: - Sr. presi·
dente, posto que mui sabiamente se tenha
já fallado deste artigo, que garante a todos a
liberdade da sua crença e culto religioso; eu
todavia n110 me acho dispensado de offerecer
algumas ponderações aos iIIustres deputados
que. nimiamente escrupulosos da ampla fa~
culdade, com que fic110 os nossos cidadãos,
zelosamente receião que por esta maneira
vamos facilitar !lo apostasia da religião, que
amal!l0s e adoramos de coraç110 e espirito,
e cujo culto, imitando louvavelmente a nossos
pais, temos sempre mantido com o mais fer
voroso zelo e magestosa pompa.

Não me farei cargo das leis de outras
nações bem constituidasj os exemplos nesta
materia nada valem, e os achariamos encon·
trados, já em razão da diversidade de caracter,
costumes e IU:les dos povos, já pela in·
fluencia dos prejuizos dos tempos, em que se
constituir110 ; seguirei uma vereda mais se·
gura para atinar com a verdade, recorrerei a
principios, de que não poaemos duvidar, e
por elles farei ver: 1°, que não podemos
restringir o § 3° do art. 7° j 2°, que são mal
fundados os receios, que se figurão da faci·
lidade da ap03tasia.

/ Principiarei declarando mui altamente, que
eu não trato desta melindrosa materia como
theologo, mas sómente como publicista, e
nestes.- termos n110 lançarei mll.O de outros
.principios, que nilo sej110 os de direito pu·
blico, tendo unicamente, em vista garantir a
cada um dos nossos concidad11os os seus
direitos, ta·nto quanto forem compativeis com
a segurança e felicidade geral de todos, pois
s110 estas às duas in<:ognitas do grande pro
blema da constituiçãO dos povos.

Sei, e firmemente creio, que a fé é um dom
celestial, e qne 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 acções, isto é, pelo lume da
ra:lilo. Ainda que esta faculdade, que já é
uma bem fraca luz para a religiilo natural,
não possa de maneira alguma entrar no exame
de muitos dogmas da revelaçãO, que por

TOMO VI

superiores á nossa acanhada inLelligencia estl10
fóra do seu alcance, comtudo se a razllo nesta
parte é com justo titulo excluida de exercer
directamente, as suas funeções, ella as reclama
indirectamente, sujeitando ao seu juizo as
provas moraes, que verificllO a natureza e
a authenticidade da revelação. Pelo que é
sempre a razão, o convencimento, e a con·
sciencia que nos guia, e nos impel1e com
o auxilio da graça para a crença religiosa.

Por este meio se propagou a fé christíl
e se estabeleceu a aut06dade da igreja, deposi
taria da doutrina revelada. Je3us Christo pregou
e mandou que os seus apostolos pregassem
Ite in unive?"sum mundu?n, et predicate Evan
gelium omni CTeaturoo. - A sua doutrina foi
confirmada por milagres e prophecias, como
testemunhos infalliveis de que alia vinha de
Deus. Nem de outra maneira se poderia con·
duzir naturalmente o homem a abraçar a dou·
trin-a que se lhes annunciava, e mandava crêr
soh pena da condelllnação eterna-qui veTO non
m"ltclidª1'it, condemnabitu1"-pois é indispensavel
que autes que qualquer L"eceba, e acredite os
dogmas revelados, como doutri,,!a divina, esteja
conveneido da existencia de Deus e dos seus
grandes altributos ~e infinita sabedol'Ía, vera·
cidade e bondade. Firme o homem na exis·
tencia de um ser infinito, que quer sempre o
nosso bem, que nilo se engana, e nem nos
póde enganar j quando se annuncia alguma
doutrina por elle mandada, nada mais r'esta do
que examinar, se são s,)lic1as, verdadeiras e inaba·
laveis as provas que oITerecem os seus en·
viados da di vindade da sua missilo.

Eis·aqui pois um exame e um problema, que
substitue a uma infiniqade de outros, e que re·
solvido pela affirmativa tudo o mais é claro,
estavel e certo, e a nossa cOllsciencia decreta
II mais perfeita crença e sujeiçãO á doutrina
a nnunciada. Se pois por convencimento eu sou
christilo, e só tenbo por verdadeira a religião
catholica romana, porque de todas as com·
mU11hões que della se separárão, é ella a unica
que tem conservado com fidelidade, e sem va·
rirdac1e o deposito da doutrina christã. A minha
conservação e perseverança nesta crença e no
culto que em consequencia della eu diriio ao
Ente Supremo, dependerá, como se pretende,
de um decreto, ou de um artigo da consti·
tuiÇão?

N:l.O certamente j fallando humanarnente (eu
repito aqui esta adverteucia, para me não com·
plicar com os mysterios incomprehensiveis da
graça e evitar suspeitas sobre a miuha crença)
II perseverança deve provir da continuaçãO da
energia das provas, que eu tenho a favor desta
religião, que firmão e corrobol1ãO a minha
crença, e sobre as quaes descança a minha
consciencia.

Ora, a minha consciencia, a minha crença
c as minhas opiniões são de tal sorte minhas,

9
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que a ninguem mais podem pertencer j ellas
residem bem recatadas no sanctuario o mais
impenetravel da minha alma, onde nem as leis,
nem o governo, nem os homens podem ter in
gerencia alguma; ó Deus ani entra, e só a
elle devo dar estreitas contas dos meus peu
~amentos.

O estado e a religião são cousas mui distinctas
e perfeitamente separadas, nma não póde ter
ingerencia na outra. Jesus Christo, nosso Divino
Mpstre expressamente o disse-Regnum rneum
non est de hoc mundo- e nós, que estamos aqui
reunidos para darmos intituiçoes, que formem
a felicidade temporal dos nossos concidadãos,
devemos tambem altamente professar que nada
temos com a religião de cada ttm.

Os nossos poderes podem sómente provir
do pacto ocial, e cahiriamos n'um ab 'urdo
inaudito, se nos persuadissemos que o homem
p6de abandonar a outrem um poder legal
sobre a sua consciencia; pois que de tão
monstruosa delegação nec'ilssariamente se ar
riscaria a obrar contra a mesma consciencia,
a oITerecer a Deus um culLo, que reputaria
abominavel, e finalmente a calcar aos pés o
que tem como preceitos intimamente ligados
com a sua futura felicidade.

Mostrando que o e tado não tem direito
de legislar sobre a religiãO, que cada um
abraça, e que deve conservar·se absolutamente
imparcial aos dogmas dos dil'l'erentes cultos,
que entre nós se estabelecerem, eu avan
çaria um principio insustentavei em moral,
como em politica, se qllizesse que elte fosse
indiITerente á falta total de religiãO.

Tanto importa a uma boa adminislração
que os sectarios de todos os cllltos vivll.o ii
sombra de llma imparcial e igual vigilancia,
quanto é tambem essencial que um espi
rito verdadeiramente religioso anime toda a
nação.

Em verdade os meios, que possúe o goverrio
para reprimir os crime, são limitados j elles
lhe nll.o sào conhecidos, senão depois de
con uromados: é portanto indispensavel qlle
haja um meio de prevenir qne elles se formem
no coração j e ahi só póde entrar a religiãO.
As idéas da ordem e da honestidade publica,
e as' da felicidade intimamente connexa com
a soa observancia, são insufficientcs para re·
primir as paixoes do mesmo homem ins
truido, e nll.o são comprehendidas peld classe
ignorant~, a mais numerosa da sociedade j o
temor do ca tigo, reservado aos perturbadores
da ordem publica, nM pólie absolutamente
cohibir os crimes j porque ao laLlo do terror
da pena está sempre collocada a funesta es
perança do segredo, que entretém o fogo da
paiXãO, illude, e facilita o crime. Só na reli
g!l1O Fe encontrará o supplemento nece sario
ás l~is eivis e á uma moral setnpre completa.
A historia moderna de França bem prova a

necessidade deste auxilio superior, apreseo
tando nos nos os dias a lastimosa experiencia
de um materialismo tao criminoso aos olbos
de toda a religiãO, corno inexplicavel aos da
razao. Os sabios redactores do projecto rla
nossa constituiçãO acautelárão tão extrava
ganLe delirio, e tanto tiverão em vista a pu
reza da moral, que se protegem sómente a
communbOes christãs; porque estas ensinM
e praticão todas a mesma moral, aquella que
como chl'istãos catholicos professamos e se
goimos.

Não parárão aqui, fizerHo mais, firmarão
a conservaçãO da religiãO caLholica apostolica
romana, declarando a religiãO do estado por
excellencia, e a unica por elle mantida. Que
mais se devia fazer? Não dar tanta latitode
ao paragrapho de que tratamos j constranger
e obrigar por lei ao brazileiro a não largar a
r!"ligiãO de seus pais, e a nM abraçar outra
communhão diversa?

E' esta uma tarefa privativa da igreja, e
não do estado j pregnem os seus ministros,
mo trem, e confutem victoriosamente os erros
dos heterodoxo', disponhão dos meios que
lhes deixou Jesos Cbristo, confirmem e cor
roborem os fieis na fé pela doutrina e ex
emplo,

Ao estado nesta parte só compete uma
policia meramente externa, pois só deve evitar
que com o pretexto da crença, on do culto,
se não commetLão abusos, e se perturbe o
socego publico. Nós já vimos que eile nll.o
tinha direito para regular um artigo que não
entrou, nem podia entrar no pacto social,
titulo unico legitimo de todos os seus po
deres. Portanto a idéa de ficarem privados
dos direitos politicas, e até dos de cidadão
os brazileit'os, que tiverem a infelicidade de
apostatarem, além de inutil, porque s6mente
poderia fazer bypocritas, e não verdadeiros
catholicos, seria uma bem assigualada vio
leneia, incompativel com tantos protestos de
tolerancia, que têm proferido os iilostres
autores de semelhante proposta. Sim, senhores,
não reflectem os iJlustres autores desta pro
posta, '10e neste paragrapho nll.o se trata de
tolerancia verdadeiramente tal, mas sim do
dever de respeitar um direiLo inalienavel de
todo o homem, que lhe deve ser conservado
illeso tão integralmente coroo opossuia antes
da associação poliLica? E pensão que o res
peitão, ou que são tolerantes porque não
perseguem a estes del'graçados com o ferro e
fogo, e s6 querem que eltes sofIrllo a PFna ca
pital de perda do ser politico, ou mesmo
civil?

Isto é, querem que pelo simples facto da
apostasia fiquem pela constituiçãO privados da·
queltes direitos, que .a mesma constituiç!1o ~a

rante aos seus talentos e virtudes! Querem que
sejão desmembrados uo corpo politico, em que
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estavllo incorporados pelo seu nascimento, e
fiquem vivendo como estrangeiros no seu paiz
natal! .

Finalmente querem que o brazileiro seja
menos contemplado, que o estrangeiro que se fez
brazileiro por adopção I Como pois combinão
e concílillo os iIlustres membros estas suas
opiniões com a profissllo de tolerancia tantas
vezes repetida?

E' possivel que não vejão, que são tAo in
tolerantes como os nossos pais; e que posto
nlio sejrto tão crueis e ferozes, são tão injustos
e fascinados como el1es?

NãO, senhores, não aberremos das mais depu
radas luzes do seculo em que vivemos; con
serve-se o paragrapho tal qual se acha. Para
ser livre, nãO basta que a pessoa e os b(lns do
cidadão estejão defendidos e seguros da op
pressão; é tambem - necessario que o seu es
pirito desembaraçado das cadêas da tyrannia,
possa seguir em liberdade as idéas, que elle
julga verdadeiras, uteis e necessarias á sua
felicidade. Respeito o zelo dos-ilIustres mem
bros pela conservação da nossa religião, porém
reconheço que os seus receios são mal fun
dados, e que provém de não reflectirem nas
difficuldades que hd para qualquer mudar de re
ligiãO. O homem nasce na religião de seus
pais, nella é educado, tem diante dos seus
olhos diariamente o culto divino, e a elle se
dedica desde os seus mais tenros annos, ou
em sua casa com a sua familia, ou nos templos,
e tanto com elle se habitua e se compraz que
até deHe fórma um dos seus m'ais caros en
tretenimentos infantis; assim identificado com
o culto e com a doutrina, que lhe derão nos
seus primeiros annos, o seu coração repelle
vigorosamente qualquer re1igiM, que não seja
aquella, que tem já creado raizes profundas
na sua alma, e de quem sómente espera a sua
bemaventurança.

Nem todos os homens reflectem sobre os
motivos da sua crença; uns, por incapazes
de entrar neste exame difficil, e que de
manda muita attenção, e conhecimentos, outros
porque absorvidos absolutamente nos trabalhos
e h'afego da vida não podem dispôr de tempo
sufficiente para o fazerem, e desta sorte todos
vivem tAo firmes na doutrina ,que receberlio
Com o leite, que até se horrorisão çom a
menor duvida, que sobre ella por ventura lhes
occorra, e muito mais com qualquer opiniãO
contraria que se Ules proponha, tendo por
gravissima offensa á religião que seguem e
adorão, o não negar a atlenção, ou n1\o cerrar
os ouvidos a tudo quanto proxima ou rem(lta·
mente possa abalar, mesmo levemente, a sua
crença, e nella influir a mais diminuta tibieza.
Taes são os sentimentos e conducta dos que,
cm geral se póde dizer, formão a totalidade da
povoaçllo de- um paiz j todos estes, servindo-me

da phrase vulgar, vivem na fé do carvoeiro.
Entre os litteratos e os sabios, aquelles que di
rigem a sua particulal: atlenção sobre este
objecto quasi todos mais se confirmão vendo
verificados os fundamentos da sua 'crença;
alguns, em quem o habito de raciocinar é tllO
forte, que sómente se satisfazem com a evi
dencia não a podendo achar nas ouh'as corn
munbões, co.ntentão-se com a doutrina de que
estão prevemdos j lendo·a como a mais segum
e menos arriscada, convencidos de que tudo que
provém da autoridade, t/"adição ou testemunho
exclue a evidencia no gráo em que em vão a
procuravllO ter. Ora, com elemenlos tão pode
rosos, tão seguros da conservação da fé em que
fomos creados que bem fundado receio pMe
haver de se facilitar a apostasia pela liberdade
religiosa?

Nilo tenhamos estes receios, elles são na
verdade vãos j quando tratarmos dos homens, e
lbes dermos instituições, devemos apresentai-os
taes quaes elles são gel·almente.... (O tachy
grapho declarou que o iJlustre deputado se ele
ctrisára de maneira, e fallára com lal rapidez,
que o nlio pudera seguir, e 4ue entendera só
mente que elle dizia que não fallava do mundo
da lua, e que tinba dito o qlle entendia a res
peito do artigo.)

O Sr. Oarneiro da Cunha: -Sr. presidente,
os il1ustres deputados que têm fallado sobre
este projecto, têm quasi exhaul'ido toda a ma
teria j mas ainda direi alguma cousa; ainda
direi que a nobre commissão, ou os iLlustres
redactores do projecto, implorançlo os auxilios
da sabedoria divina, e conformando-se com os
principias de justiça universal, puzerão aqui
estes seis membros do artigo, de que estamos
em discussão.

Eu poderia aqui mesmo invocar seguro os
nomes dos verdadeiros discipulos de Jesus
Cbristo, para combater as opiniões dos depu
tados contrarias j é ccm a sua sabedoria, com
a sua moral, e com a sua tolerancia, que elles
propagarão a religião, dando-nos grandes
exemplos, que sempre deverillO ser seguidos;
porém nada di to é preciso, porque tudo está
expendido. O nobre deputado o Sr. Silva
Lisboa, a quem eu muito respeito, lembrou o
verso de IAuyrecio-Tantum 1'eligio potuit sua
dere malorum-mas o que é que fez exclamar
aquelle poeta? O desprezo d;l toleranria em
todas as religiões estabelecidas, o abuso dos
seus primeiros principias, pois fossem quaes
fossem os seus fundadores, a moral foi sempre
a me ma j todos acfoptarlio o principio- Não
faças a outrem aquillo que não quizeres para
ti.-Alguns porém se valerAo da religião para
empunbar o sceptro, para derramar o sangue
de seus semelhantes, com o pretexto de de
fender a religião, e os sellS mesmos ministros
têm feito mais mortes, e causado mais des-
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graças á humanidade, do que a espada dos
cor.quistadores.

A mesma religillo catholica é um triste exem
plo desta verdade. Como foi que Jesus Christo
procedeu quando todas ~s nações do uni
verso iao contra elle? Com a sua moral,
com a sua doutrina, e com a sua tolerancia
destruio todo esse poder, e pôde estabelecer
se mesmo no meio do gentilismo, para
depois espalhar as suas luzes, e estender as suas
verdades por todo o universo.

Se n110 continuarllo depois estes progres
sos, e antes se retrocedeu, foi porque os
ministros de Jesus Christo abusarllo da re
ligiãO, e por estes abusos, se separarão reinos.
A mesma Inglaterra, com que se tem aqui
argumentado, é um exemplo disto. Do Jlbuso
da religi110 catholica, se derivar110 os pro
cedimentos de Henrique VJII. Se o papa o
não tivesse excommungado pela dissoluÇ110
do seu casamento com Catharina de AragAo,
ou ao menos nau tivesse dado ouvidos aos
partidistas de Carlos V, não se teria elle
feito chefe da igreja anglicana, e separado
da communhão catholica. Disto se seguirao
desgraças, e a Inglaterra, como resenticia dos
males que so!frera, tambem n110 quiz esta
tolerancia absoluta, como eu queria, e tem
feito sobejas injustiças negando aos catholicos
a entrada nos cargos do estado.

Eu quizera, Sr. presidente, que em um
paiz, que, como minha palria tivesse adoptado,
e onde contribuisse para a sociedade com os
outros, fosse privado dos direitos de cidadao
só porque não adorava a Deus á moda dos
protestantes, e se eu reputo isto uma injustiça,
que não quereria que se me fizesse, igual
mente desejo que n110 se faça a ninguem. E'
preciso, Sr. presidente, respeitar nos outros
o que queremos que se respeite em nós, se
o não fizermos, teremos o que já disse um
illustre deputado, essas perseguições que têm
flagellado a humanidade, não nos supponhamos
nos tempos passados em que regia o fana
tismo, a generalidade da naç1l.O quer que se
garan tão estes direitos, e se dous ou tres
homens discordão, e querem oppÔr-se a que
pass€ este artigo, n110 têm força para obrigar
nem argumentos para convencer.

As luzes do seculo nos mostrão que a todos
devemos abrir a porta, que disto não póde
resultar ao Brazil mal algum, e que antes
escutando os bons principias de politica,
temos a maior precisllo de admittir o artigo
tal qual está. A' vista disto, e do que se
tem falIado nesta materia, nada mais diria,
se nllo tivesse ouvido affirmar aqui que vamos
de encontro ao juramento, e que abusamos
dos poderes, que nos concederão nas pro
curações que nos derão os nossos consti
tuintes; mas como um iIlustre deputado se
lembrou disso, direi que não entendo que

tal ponto venha marcado nellas, e que somos
sómente obrigados a manter a religião catholica,
como se acha estabelecido no projecto, e que
se por acaso esta illustre assembléa resol
vesse o contrario, eu entregaria a minha pro
curação, mas eu me persuado que não se póde
dar semelhante intelligencia, e por isso defendo
e defenderei sempre este paragrllpho que reputo
justo, santo, e politico, e sempre por elJe vo
tarei.

O Sr. Vergueiro : - Sr. presidente, parecia
me tão evidente esta proposiçllO, que até
suppUnha nllo haveria a menor controversia
sobre ella, porém como se lançarão suspeitas
sobre seus autores, sou obrigado a expôr a
minha opinião a esse respeito. Sr. presidente,
custa de cel'lo mais a desaprender do qu e a
aprender, se nós estivessernos nos primeiros
tempos da igreja catholica, não viria a esta
augusta assembléa semelhante negocio, porém
como os abusos se introduzirão na igreja,
lançando-lhes a capa do zelo pela honra de
Deus, não ba remedia senão combater as falsas
idéas. com que se pretende destruir o enunciado
neste paragrapho.

Diz el1e que a constituição garante a liber
dade religiosa, vejamos o que podiamos fazer
~obre este objecto para julgarmos se resolvemos
como convinha. Nós ou havemos sanccionar
esta liberdade, ou havemos prescreveI-a, ou
ha vemos ficar indifferentes. Qual será pois
a resoluçao propria? Ficar indi!ferentes não
era passivei, logo, ou haviamos prescrevel·a,
ou admittil·a. Seguindo o primeiro partido,
deviamos, comparando as differenles especies
de religiões, adoptar uma, e I prescrever todas 
as outras, mas pa~ece-me que somos juizes
incompetentes, como legisladores, para decidir
qual seja a religião que se deva adoptar, e
qual a que se devão prescrever. Se altendes
semos, e considerassemos a questll.ó na parte que
nos pertence, enlão prescreveriamos aquellas
que se oppuzessem á felicidade da socie
dade, e adoptariamos as que fossem con
formes com o bem da sociedade; mas e ta
consideração nos levaria a prescrever sómente
alguma que tivessa principias subversivos da
ordem sem bolir em nenhu ma das outras.

Nos primeiros felizes tempos da igrej~ os ca
tholicos não erão intolerantes, mas se os mesmos
ministros do culto er110 tolerantes, cot;110 nllo
havião sel·o os membros da igreja, que n110
er110 ministros do culto. A intolerencia pois
Mo vem dos principias da religi11o, vem da
mistura, que e tem feito dos poderes do
chefe da igreja com os do throno, logo qu e
se unirão estes poderes, e se lançarão no
mesmo livro de registro, as leis ecclesiasticas,
e as civis, confundirão-se por esta mistura os 
limites dos dous poderes, e nós, que conhe·
cernas os limites dos nossos não passemos além
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delles. O que nos pertence é a gloria nacional,
e o bem geral da sociedade, e ao corpo reli
gioso o conduzir o homem para a felicidade
espiritual, não devem'os ir contra a marcha dos
ministros da religião, nem elles oppôr-se á nossa,
devemos caminhar em harmonia; além de que
o mettermo-nos nos sentimentos do homem é
seguramente a maior das tyrannias. ( Apoiado.)

Tem-se aqui trazido exemplos attribuindo
as desgraças da França á tolerancia religiosa,
mas eu já aqui tenho ..ouvido attribuir as des
graças da França n110 sei a quantos principios.
(Apoiado.) Se um principio não serve, diz-se
que a elle deveu a França as suas desgraças,
e atemoris11o-nos com o seu exemplo, quando
os seus grandes males forllo produzidos por
uma multidllo de causas, ou como diz um es
criptor, todo o universo concorreu para elles.
Mas já que se allega com o exemplo da França,
delle mesmo me servirei, falio da França actual,
muito differente daquella que os nobres membros
nM duvidão tomar por exemp'lo. Esta, digo,
foi menos escrupulosa do que nós; admittio
differentes cultos, e portanto fcz mais ainda do
que o projecto estabelece.

Promette-se neste sustentar os ministros do
culto catbolico, e a carta de Luiz XVIII, diz
em geral que os ministros dos cultos serl10 res
peitados e protegidos com a mesma igualdade j

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 ajunlar o da Inglaterra .

Final ente eu hei de qnerer fazer alguma al
teraçilo nos artigos que servem de explicaç1lO a
este, mas nilo é disto que por ora se trata. O ar
tigo di;.: que a constituiçilo garante a liberdade
religiosa com certas modificações; pois quando
chegarmos a essas ampliações e restricções, ha
verá lugar de apresentar cada um o que
entender, mas antes é fóra do lugar, por ora é
garantil' a liberdade religiosa, é simplesmel'lte
mostr'ar ao cidadilo que elle tem'a livre escolha
do 'exercicio da religil1O, sem por isso se autorisar
o qne é catholico romano a fa;.:er-se herege ou
mahornetano, e repare· se que ainda sem esta
garantia nl10 se seguia que elle nM pudesse se·
parar-se, se se illudisse, se lhe falta~se o enten
dimento, e cahisse em erro, fujamos ao menos
assim da hypocrisia, que é o peior de todos os
males para a sociedade. Portanto, eu entendo
que o paragrapho deve passar tal qual está, e
que n110 tê/o lugar as objecções que se lhe tem
feito.

O SR. P-RESIDENTE declarou adiada novamente
a discussllo do § 3°, por estar chegada a hora
das indicações e pareceres.

o Sr. Costa Barros: - Peço licença para
remetler á mesa um requerimento dos officiaes
do terço das ordenanças da cidade de Porto
Alegre, em que pedem que se faça extensiva

aos seus fiihos a graça concedida pelo decreto
de 4 de Fevereiro aos filhos dos officiaes de
milicias.

o Sr. França: - Deve remetLer-se á com·
miss110 de petições para lbe dar o competente
destino.

Foi remettido á indicada commissl1o.
o Sr. Nogueira da Gama por parte da com

missl10 de poderes, leu o seguinte

PARECER

C( A commiss1lO de poderes examinando o
diploma do Sr. Felisberto Caldeira Brant Pontes,
deputado eleito pela provincia da Babia, o achou
conformeá acta geral da apuraçl10 dos votos, e
esta ás instrucções e ordens sobt'e as eleições
dos deputados; portanto é de parecer que o
dito Sr. Felisberto Caldeira Brant Pontes póde
vir tomar assento nesta assembléa.

c( Paço da assembléa, 8 de Outubro de 1823.
-Manoel Jacintho No,quei1'a da Gama.-" An
tonio Oa1,los Ribeú'o de Andmda Machado e
Silva.ll-Foi approvado.

O MESMO SR, DEPUTADO leu tambem o se
guint.e parecer da commissllo de fazenda:

PARECER

cc José Baptista da Silva, tenente de milicias
da pro'vincia do Pará, allega que fugira daquella
dita provincia pelo caminho da terra, junto com
o capitl10 Joaquim Antonio de Macedo afim de
nilo serem presos pelos lusitanos, como forllo
outros, que pretendil10 proclamar a indepen
dencia daquella provincia, e união á causa do
Bl'azil: allega mais que elle e seu companheiro
vierão pedir soccorros ao governo a favor da
quella provincia, e por elles. esperl10 para re
gressar; e allega emfirn 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 as·
sistir com 800$000 para elle os pagar logo que
chegue á sua casa.

cc ALtendendo a commissl1o de fazenda que
este é daquelles casos extraordinarios, em que
é preciso exceptuar a regra a favor da causa pu
blica, e que sendo o governo quem melhor póde
avaliar os serviços feitos pelo supplicante, e
mesmo os que poderá fazer em geral a bem, do
imperio, e em particular a bem da sua pro
vincia ; é de parecer que se autorise ao governo
para prestar ao supplicante aquelles SOCCOlTOS
pecuniarios, que julgar convenientes e neces
sarios.

c( Paço da assembléa geral, 7 de Outubro de
1823. - Ba1'áo de Santo Amaro. - Jósé
1J.rouche de Toledo Rendon. - José de Re
zende Gosta. - Manoel Jacintho Nogueira
da Gama. - Pedro de Araujo Lima. II - Foi
approvado.
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O SR. SECRETARIO MACIEL DA COSTA leu o pa
recer da commissll.o de fazenda sobre urna re
presentação 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 com missãO de
fazenda sobre os negocias representados pela
camara da villa da Atalaia, provincia das Ala
gõas, por onde tenho a honra de estar nomeada,
requeri que elle ficasse adiado emquanto eu o
examinava com os seus pâpeis, e as respectivas
leis, porquanto não pude ver sem dôr que a
commissão desprezasse in limine um meio tão
analogo de heneficiar a villa da Atalaia, e outras
daqueIla provincia, e até a outras do Brazil,
mesmo sem ataca r os circumstancias actuaes
do imperio. Agora que entra em leitura e dis
cu~são o referido parecer, eu direi o que sinto
sobre c -:aso.

Pede a camara da viIJa da Atalaia extincção
dos impostos de 5 réis em libra dr. carne verde
estabelecido pelo alvará de 3 de Junho de 1809,
de 12$800 por cada loja e taverna pam o banco
do Br3zil, na fórma da lei de 20 de Ou
tubro de 1812, e da decima dos predios ur
banos, segundo a lei de 27 de Junho de 1809,
e pede outrosim a confirmação legal de um
contracto de aguardentes alli estabelecido a
beneficio das obras de uma cadêa publica por
faILa de rendimentos do conselho.

Eu não concordarei na extincção de todos
os referidos impostos, porque essa medida é
perigosa nas circumstancias actuaes do Brazil,
visto que, estendendo-se á todos, ou muitos
lugares do imperio, que a exemplo instarião por
ella faltariílo as rendas publicas para acudir ás
urgencias do estado, na crise mais apertada, em
que nos achamos, porém alguns daqueIles im
postos estabelecidos na villa da Atalaia, e em
outras injustamente e contra a lei, e é contra
elles que eu declamarei.

Os moradores da viIJa da Atalaia não devem
pagar o imposto de 12$800 por cada loja, bo
tequim, e taverna, creauo peja lei de 20 de Ou·
tubro de 1812, não pela razão que a camara dá,
mas sim por outro fundamento da mesma lei;
diz a camara que se deve mandar cessar o im
posto, porque foi decretado por 10 annos, e
estes são findos, entretanto os 10 annos de que
trata a lei, 13M 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 nào é que no fim dos 10
annos devesse cessar o tributo: porque depois
daquelle h:mpo deve enlrar para a caixa geral
U.l Ilação, e não para o banco: ora, o funda·
menta da lei, po~ onde' aqueJJes moradores e
outros não devem pagar o dito imposto de
12$800, é porque o § 2° da lei de que se trata

exceptua muito expressamente os lugares, em
que não houver magi trado de vara branca, e
contra semelhante disposiçao expressa se esta·
beleceu alli o imposto, interpretando-se arbitra
riamente a lei com a celebre descoberta de que
o corregedor da camftrca tem jurisdicçãO em
toda" as villas, e conseguintemente todas el1as
têm magistrado di! vara branca, como se nllo
é bem facil de conhecer que, se tal principio
tivesse lugar, escusaria a lei de fazer excepções
de lugares, porque nãu ha lugar, que não per·
tença á uma comarca, nem comarca que não
tenha corregedor; todos querem interpretar as
leis contra os povos, especialmente em ma·
terias de tributos, comtanto que se engrosse
o thes(,uro; e é por isso que a villa da Ata
laia, e outras têm soffrido por mais de 10
annos um tributo de que a lei os isentou, pai'
cujo motivo é preciso acabar semelhante in
justiça, a que a com missão não quizer at
tender.

Passo agora a tratar da decima dos predios
urbanos.

O alvará de 27 de Junho de 1808 nào tem
a excepção daqueJle, de que acabei ,:le fallar,
mas é certo que os executores dos lançamentos
nem sempre têm attendido aos direitos dos
propl'ieturios, nem á fraqueza dos predios, e
dos lugares. A villa da Atalaia é uma pequena
vil1a, de poucos edificios, pobres, e pequenos,
os homens abastados, situados pelo campo com
suas fazendas e lavras, têm na villa pequenas
casas para assistirem quando alli vêm, e fóra
disso estão sempre fechadas; estes e os pobres
são vexados na cobrança, sem se attender a
que a decima só é devida do rendimento effe
clivo, ou de um justo valor delle; por co se
quencia é necessllrio que se não desattendão
ás queix:ls de 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'aguardentes, que a dita camara
pede se confirme, e a com missão Jesattende.
Diz a com missão que aquelle contracto não
deve subsistir, porgue foi estabelecido contra
a fórma da ord. do liv. 1° til. 66 § 40, a
cujas formalidades deve a camara recorrer,
quando faltem as suas r ndas; mas o que diz
a citada ordenaçl1O?

Diz, senhores, o mesmo que se praticou na
vilJa da Atalaia só com uma pequena differença
que se póde supprir: e foi, não tendo acamara
rendimentos, com que pudesse fazer uma cadêa
publica, propoz uma finta na {órma, da ord.
do Iiv. 1° til. 66 § 40, e endo presen~e o eor
regedõr da comarca, em adjunto de camara
geral e homeos bons, estabelecerão a finta sobre
um contracto das aguardentes do termo na
distancia de que trata a representação da ca
mara; puzerão-n'o logo em pratica, e com o
seu lucro se tem feito grande parle da obra
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projectada, entretanto que agora se pede a con
firmação legisJati va POl' ser ainda necessario:
houve alli sómente a falta de se Mo obter
primeiro a carla para o pedido e estabeleci
menlo da finta, como a leí exige; mas é esta a
pequena differença, que digo que se póde
snpprir, visto que foi o accordo de cam ara geral
peranle os que se podião offender, porque a
cadêa é aJli necessaria, continúa em obra, e
mais estranho será lançar mão de alguma im
posiÇãO nova do que de uma lal qual a de que
se trata.

Tenho portanto exposlo todas as minhas idéas,
se a assembléa não tomar em consideração o
expendido, moslro eu que fiz o que me foi pas
sivei a bem de meus constituintes, e como
voto contra o parecer da commissào, offereço
a seguinte

EMENDA

« Proponho que se defira á representação da
camara ·da vil la da Atalaia, provincia das Ala
gôas, e se diga ao governo pela maneira se-

• I
gUInte: •

cc 1.° Que mande recommendar toda a equi
dade a respeito do lançamento e arrecadaçll.o da
dos predios uruanos, tendo-se muito em vista
que aos proprietat'ios se desconte todo o tempo,
que tiverem os predios fechados por falta de
alugueres.

« 2.° Que mande inteil'ámentc prohibir nas
villas, cujo magistrado terrilorial não fÔr de vara
branca, o lançamento e arrecadação de 12$800
de cada loja, botequim e laverna para o banco
do Brazil ; por ser esta excepção muito expressa
no aI vará de 20 de Outubro de 1812, § 2°, sem
se entender o corregedor da comarca para todas
as villas della.

c( 3.° Que o conteúdo nos dous artig.os supra
- numerados seja exlensil'o il. todas aS provincias,

cujos lugares delle se possãO aproveitar.
« 4.° Que visto haver precedido no estabele

cimento do contracto, ou monopolio de agua
ardente da dita villa da Atalaia, a concordata
geral, e· intervenção do corregedor da comarca,
se haja o mesmo. por confirmado emquanlo
durarem as obras da cadêa que o motivarão;
llavendo·se por dispensada a falla de algum dos
requisitos especificados na ord. do IiI'. P til.
66 § 40, altenla a necessidade, e uso que delle
já tem feito o respectivo conselho.-O deputado
José de Sottza Mello. )

O SR. PRESIDENTE propoz separadamente cada
um dos artigos da emenda, e forão apoiados os
tres primeiros, e rejeitado o ultimo.

O Sr. Caldas: - Eu faltaria á justiça se me
nllo levantasse para apoiar o parecer da com
missão. A villa da Atalaia em primeiro lugar
não está em circumstancias Uto deploraveis, que
lhe seja penoso pagar esse imposto; tem capi
talistas e homens abastados, e nllo é pequeno o
seu giro; e portanto quando se assente que ella

deve ser nlliviada de contribui I', parece que isto
só póde ter lugar quando todas as outras em
iguaes circumstancias tambem o forem; o pro
cedimento contrario faria vêr uma p<lrticula
ridade, ou uma especie de privilegio, que pro
duziria, e com razM, o ciume nas outras villas.
Tenha pois a sorte das outras para se nllO fallar
á j'Jstiça por singularidades odiosas. (O illustre
orador fallou tambem sobre o que se diz no
parecer a respeito do monopolio das aguardentes,
e presença do corregedor; mas nllo se entendeu
nesta parte o tachygrapho JOãO Caelano.)

O Sr. Souza Metio : - O nobre deputado,
que acaba de fallar praticou um absurdo, como
mostrarei; e sahio fóra da ordem.

Sahio da ordem por fallar c'Jntra as idéas
que apresentei sobre o contracto das aguardentes,
quando nno era necessario, porque a emenda
sobre esta parte do contracto não foi apoiada, e
sobre o que se nll.o apoia n1l0 se falia; além
disto bem mostra que nãc tralou de ler os pa
peis em questão; porque se os lesse, veria que
o cOl'l'egedor que assistio com a camara geral ao
estabelecimento do contl'acto, nllo foi esse, que
elle diz intruso, agora lá existenle, que não
sei quem é; foi sim o legitimo corregedor da
comarca que servia em 1812, anno em que foi
o tal adjunto, e negocio tratado; emquanto
porém ao absurdo que avançou, é com .eITeito
notavel; porque pretende que a villa da Alalaia
não seja alliviada dos impostos, emquallto nllo
o forem todos os lugares do imperio por meio
de reforma geral, visto que ena não se deve
considerar de melhor condiçãO para esse fim :
ora, o Sr. deputado devia attender que, mos
tI'ando-se que o imposto de 12$800 se acha in
justamente estabelecido na villa da Atalaia,
onde não ba magistrado de vara branca na fórma
da lei, é a maior das injustiças querer \Jue se
melhante estabelecillJento dure até reformas
geraes, quando é da primeira necessidade que
se evitem immedialamente abusos, pOl'que
ninguem deve estaI' um só momento sujeito ao
que a lei não manda.

E como o dito r. deputado acaba de affirmar
que a villa da Atalaia não é tão pobre como se
suppõe, porque, diz elle, se acIJa informado
que eJla é uma das mais ricas da pl'Ovincia, eu
que estou bem ao facto della, e que lenho dalli
todo o conbecimento, declaro que a riqueza
daquella villa se acha nos estabelecimenlos, e
fazendas que tem pelos seus campos, que são
com effeito ricos e de muita producçllO como silo
todos os terrilorios da província das Alagôas,
mas a villa em si é ba tantemente pequena e
pobre, e com poucas casas, e incapaz de soITrer
em parte a decima dos predios urbanos, e no
todo os 12$800, que segundo a lei nllo devem
existir nella, no do Puxim, Porto de Pedras e
outras, por cujos motivos eu mesmo propuz nas
emendas que offereci que este remedio se es·
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tenda áque1Jas, e outras quaesquer villas, que ampliada em materia de tal importancia j fi-
estej110 no caso de serem exceptuadas. cando em regra o que quiz o mesmo presidente,

Portanto, é necessario remediarem-se males, e não o qile a lei determinava.
e- injustiças, de que os povos vivem bastante· Eu sei disto, porque, bavendo de se rematar
mente escandalisados. nesta côrte pela primeira vez a dita renda, se

o Sr. Caldas: - Eu disse que a materia da mandarão consultar pelo conselho da fazenda as
r"epresentaç11o era objecto de uma lei geral, e condições da sua arrecadaç11o, a que devi110
que por isso DIlo podia por ora ser attendida, e servir de base estas e outras chamadas resolu
sim quaqdo o fossem todas as mais viII as, que ções do presidente do erario, que para alli se
estavão nas mesmas circumstancias j n110 sei remelterll.o nessa inlenç11o. Fui eu encarregado
portanto onde está o absurdo, em que o nobre de redigir como official do conselho as mesmas
deputado assevera que eu cahi. condições j e tive occasill.O de observar a quebra

de direito, e o arbitrario, com que taes reso-
Quanto a ter faltado á ordem, está o iIlustre luções procedião ; mas todavia seguindo as bases

preopinante enganado j eu não fallei da á letra redigi as condições, e nellas inseri a que
parte da sua emenda, que não foi apoiada j o respeitava á eyacção da dobla tias lojas de
que expendi foi a favor do parecer da com· venda aberta nas villas, nota veis para os se-
missll.o, combatendo o' que se dissera contra nhores da junta, que n110 tinhão ministro de
elle; e se o nobre preopinante referio as minhas vara branca.
expressões a essa parte nM apoiada da sua Subirão por consulta as condições redigidas
emenda, entendeu· às mal, porque eu nem della com todos os papeis, sobre que tinhao pido tra
me lembrei. E' o que tenho unicamente a balhadas j mas cuido que o presidente do erario
dizer. ministro da fazehda se advertio do erro com-

O Sr. França: - Sr. presidente, boas leis meltido anteriormente a tal respeito; e por
nas mllos de executores máos, sempre se tornll.o isso descerll.o emendadas nesta parte j omittindo
leis más: ao contrario leis más nas mll.os de se a tal ampliação, que derivava da resposta
bons executores acaso torn11O-se boas leis. dada á junta da fazenda da Babia j a qualres
Temos o exemplo da primeira parte da minba posta, COlDO se não retractasse, todavia ficou
proposiçll.O na especie que se controverte. sempre servindo de regra na exacção do im-

A camara da villa da Atalaia repres!!nta contra posto com gravame dos povos, a quem a lei n110
o vexame, que causa ao seu povo a exacçll.o do o attributou.
imposto de urna dobla por loja de venda aberta Muitas villas se devi110 rpsentir de tão exo-
na mesma villa. A questll.o é se a camara se deve tico procedimento j e a da Atalaia é urna áessas,
queixar contra os exactores. A lei não obriga que ora nos dirige suas justas representações.
os povos da Atalaia a pagar tal imposto j pois em O caso necessita de remedio, e nós devemos
um dos seus artigos diz :- Deste imposto ficao dar-lh 'o. SI'. presidente, esforcemo- nos por
absolvidos os lugares pequenos, onde nll.o houver cortar os abusos do poder arbitrario, que por
ministros de vara branca j na Atalaia não ha tantos tempos tem aggravado a sorte dos
ministro de vara branca, e:rgo não devem os seus pg.vos.
visinhos pagar o imposto j e o que se lhes exige Por uma '!ez fique entendido que o inspector
é por facto dos exactores, e nllo por disposiçãO geral do thesouro não tem nenhuma autoridade
de direito.. para declarar urna lei ambigua j nem menos

Devo comtudo esclarecer á assembléa sobre o para a ampliar, como na especie de que tra-
que ba a esse respeito, e donde procede o mo- tamos o fez. Isso resabe li marcha do despo-
tivo, a meu ver, de os exactores publicos co- tismo da sua dictadura, com que sempre do·
brarem daquelles povos o que não devem, res- minarão naquella repartição os inspectores
peito á esta col1ecta. A junta da fazenda da geraes, de que occorrem ~xemplos a cada passo
Bahia, querendo mostrar-se mui zelosa do na Historia das suas administrações.
augmento das rendas publicas, vendo a distincção A lei fixou, como qualidade requisita para se
com que a lei attributava as villas notaveis, nas qualificarem de devedores dos tributos das lojas
quaes havião ministros de vara branca j quando as villas que tivessem ministro de vara branca;
outras, que n110 tinhão taes magistrados; e er110 e n1l.o deixou nem podia deixar dependente do
todavia no conceito da mesma junta notaveis, juizo ·das juntas de fazenda provinciaes, quaes
não pagavão tributo, representou pela repartição er11o, ou não erão as notaveis, que pudessem
do erario a tal respeito j perguntando como du- soffrer o mesmo tributo j o qual já mui odioso
vidosa, se acaso dessas vil1as notaveis no eu é pol''Sua natureza, assim como em regra o são
conceito, em que nll.o concorria a circumstancia todos os tributos directos, ...para soffl'er ser ag
de ter ministros de vara branca, se devia exigir gravado por semelhante maneira t110 exotica, e
o tributo. _ inhumana, quanto é contraria aos principios, e

-A resposta foi "peior que a pergunta j porque regras elementares de collectar os povos j pois
se lhe respondeu que sim: e lá foi pela incom- faz que pague tanto o grosso commerciante da
petente declaração do presidente do erario a lei populosa cidade, como o miseravel mercador
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de retalho da aldêa, cujo meneio difficuHosa
mente póde sllpprír-Ihe ás necessidades de uma
escassa subsistencia. Voto porlanto que ao go
verno se declare que esta villa, assim como todas
as mais, em que não houverem ministros de
vara branca silo isentas pela lei do tributo das
lojas: afim de que se expeçllo ordens pelo mi·
nistro da fazenda a fazer cessar o abuso, com
que têm sido col1ectadds até agora ao dito res
peito.

o Sr. Araujo Lima: - Eu requeiro se
lêa a lei sobre os impostos do banco do Brazil,
para ver se na sua determinaçllo estilo compre
hendidas eslas villas, que se queixão de
pagur.

a Sr. Vergúéiro : - Parece·me que deveria
adiar·se a materia, não só pela sua importancia,
mas porque diz respeito a outras muitas vil1as ;
e nada poderá decidir-se sem sabermos se têm
havido determinaçoes, ou declaraçOes sobre estes
impostos.

a Sr. Carneiro: - Eu tambem voto pelo
adiamento, pois segundo o que ouço, ha du
vidas sobre a lei, e bom seria que esta appare·
cesse; porque se com etreito ella diz que só pa
garáo as vi lias, onde houver ministro de vara
branca, segue-se que ainda sendo grande a po·
voaçllo, não deve pagar, uma vez que não tenha
aquelle ministro.

O Sr. Almeida e Albuquerque: -Nilo vejo
precisão de tai adiamento; o negocio me parece
muito simples, e póde ser decidido já. Ou ha
falta na execuçllo da lei, e os exactores abusão
della, e então pertence o negocio ao poder exe·
cutivo, ou a lei precisa ser interpretada, e entllo
o meio é outTO, pois de nenhuma fórma se
póde isto decidir por um parecer da com
missllo.

O Sr. Souza Mello : - Ainda me levanto
para declarar ao nobre preopinante llue a ca·
mara da Atalaia tem mat'chado formalmente
neste negocio, pois a sua representação foi di·
rigida ao poder executivo, o qual a remetteu a
esta assembléa para o devido conhecimento, por
conter interpretação ou reforma de lei, quando
com etreito o que ha é mera execução e só re·
forma de abusos. P rtanto está o negocio 'em via
competente, e convém que se decida aqui com
justiça definitivamente.'

Consultou entllo o Sr. presidente a aS5embléa
sobre a leitura da lei de 20 de Outubro de 1812
e decidindo-se que fosse lida, o Sr. secretario
Maciel da Costa leu diversos artigos della; depois
disto propÔz o Sr. presidente o adiamento reque·
rido, que foi apoiado, e afinal approvado; devendo
por isso officiar-se ao governo para informar
sobre quaesquer resoluçoes explicativas da dita
lei de impostos para fundos do banco do Brazil,
e da lei que impoz tributos aos predios UI"

banas.

TOMO VI

o Sr. Nogueira da Gama leu por parte eh
commissão de podere, outro parecer do theor
seguinte:

PARECER

« A commissao de poderes examinando o di·
ploma do Sr. José da Silva Lisboa, deputado
eleito pela cidade da Bahia, o achou conforme
á acta, e esta ás instrucçoes : portanto é de pa
recer que deve continuar no exercicio de uas
funcçoes, como deputado ordinario, cessando
as de deputado supplente, que até agora
exercia.

« Paço da assembléa, 8 de Outubro de, 1823.
Manoel Jacintho Nogum,ra da Gama.-Antonio
Carlo8 Ribm,1'O de And1'ada Machado e Silva.»
-Foi approvado.

Passou-se á nomeaçao dos membros da
deputação destinada a cumprimentar S. M.
o Imperador no dia 12, por ser o an
niversario da creação do imperio, e da
acclamação e natalicio do mesmo senhor j

S'·. presidente nomeou os S_rs. Ferreira de
Araujo, Vergueiro, Costa Barros, Teixeira de
Gouvêa, Gomido, Lopes Gama, Camara, Pe·
dreira do Couto, Silva Lisboa, Rocha, França,
Andl'ade Lima, Cal'Oeiro da Cunha, Souza
Mello, Nogueira da Gama, D'Ornelas, Fortuna,
Martins Bastos, Alval'es da Silva, Faria Lobato,
Hollanda Cavalcanti, Dias, Ribeiro de Sampnio
e Carvalho e Mello.

O SR. PRESIDE1'iTE assignou para a oruem
do dia o projecto de constituiçãO.

Levantou -se a sessão ás 2 horas da tarde.
Miguel Calrnon dtt Pin e Almm,da, secretario.

e

Selilsâo elll 9 de Outubro

PRESIDENCIA DO SR. RIBEIRO DE ANnRADA

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 heras
da manhll, fez-se a chamada e acharao·se pre
sentes 66, faltando com causa os Srs. Rodrigues
Velloso, Pereira da Cunha, Araujo Gondim,
Lopes Gama, Ribeiro de Rezende, Andrade
e Silva, Alencar, Carneiro de Campos, Mariunno
de Albuquerque, Carvalho e MeJlo, Camara e
Nogueil'a da Gama; e sem ella os Srs. Pinheil'O
de Oliveira, Pacheco e Silva e Sobreira.

O SR. PRESIDENTE declarou aberta u sessll.o,
e lida a acta da antecedente, foi approvada.

O SR. SECR)"'TARIO MACIEL DA COSTA leu os
seguintes officios do ministro de estado dos
negocios do imperio e estrangeiros:

« llIm. e Exm. Sr.-Cumprindo a detel'
minaçllo da assembléa geral constituinte e
legislativa, que-V. Ex. me communicou em seu
officio, em data de 18 do mez passado, para
que se lhe remetlessem todos os esclarecimentos
passiveis sobre a federação do Estado-Cisptatino,

10
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de que trata o art. 2° do projecto da constituiçãO,
tenho a honra de remelter á V. Ex., para ser
presente á mesma soberana assembléa, não
só o officio do barãO da Laguna, que contém o
auto de incorporação ela provincia de Monte·
vidéo á este imperio, mas tambem as adas das
villas que foraD successivamente fazendo igual
incorporaçll.o; rogando á V. Ex. a restituiçãO
de todos estes papeis, logo que n1\o forem mais
precisos.

cC Deus guarde a V. Ex.-Paço, em 7 de Ou
tubro de 1823.- José Joaquim Gameiro de
Gampos.-Sr. JOão Severiano Maciel da Costa.))
-Foi remettido á com missão de constituiçãO.

cc Illm. e Exm. Sr. - Havendo a assembléa
geral constituinte e legislativa participado ao
governo que precisava de informações sobre o
numero dos officiaes existentes na secretaria de
estado dos negocios estrangeiros e doe,; que são
precisos para o seu expediente, seus ordenados
e emolumentos, com a declaraçao se todos os
officiaes deli a servem effecti vamente, ou se
alguns ha impo~sibi\jtados uo desempenho de
SUflS obrigações: cumpre-me remetter á V. Ex.
de ord~m de Sua Magestade Imperial, para ser
presente na mestna assembléa geral a relaçllo
dos sobreditos officiaes com os seus respectivos
ordenados, bem como a pauta e o mappa de
mOllstrativo dos seu:; emolumentos desde o
\Dez de Maio de 1822, em que a referida secre
taria de estado foi desligada da secretaria de
estado dos nego'!,ios da guerra a que andava
allnexa.

tC QIJanlo aos outros artigos, sobre que a
assembléa geral deseja ter as precisas noções,
tenho de participar á V. Ex. que todos os offi
ciaes actuaes, mencionados na relação n....
servem effectivamente sem faltas nos seus
deveres j e que sendo o pessoal da secretaria
ainda desproporcionado ao expediente diario,
que além da correspondencia com os consules
e agentes estrangeí.Ios nesta côrte, se compõe
da correspondencia exteriOl' com os nossos
agentes em Londres, Paris, Philadelphia e
Buenos-Ayres, expediente que com o tempo
nll.o poderá deixar de crescer consideravelr
mente; julgo por isso que sll.o precisos ao
menos seis officiaes, em lugar dos cinco
existentes inclusive o official-maior. O que
V. Ex. levará ao conheéimento da assemblpa
geral constituinte e legislativa.

cc Deus guarde a V. Ex.-Paço, 7 de Outubro
de 1823.-José Joaquim Garnei1'o de Oampos.
- Sr. João Severiano Maciel da Costa.)
Foi remettido á commissão de legislaçãO.

Passou-se á ordem do dia e continuou a
discussão adiada do § 3° do art. 7° do pro
jecto de constituiçll.o.

o sr. França: - Quando eu lembrei á
assembléa e votei que convinha supprlmtr
todo o art. 7°, a que pertence o § 3° de

que estamos tratando, foi já na intenção de
poupar á mesma assembléa esta divergencia
de opiniões, em que 01'.1 a vejo fluduar i
podendo mui bem pelo oontexto das doutrinas,
que abaixo se :lchãO ex pendidas no projecto,
ficar declarado e radicado este direito de
liberdade politica natural do cidadno, sem
que todavia deJle se fizesse uma these tno
absoluta, que tanto offende aos pios ouvidos
dos timoratos em matel'ias de religião; pois
aliás na verdade bem estranho 'me parece
ser de uma constituiçãO o tratar-se nella de
cousas de outro mundo, quando só nos pro
pomos regular os negocios deste, que tocão
á nossa communidade politica; e se ahi tem
tido alguma vez lugar questões de semelhante
natureza, é só pelo lado de obstar a que o
despotismo torne outra vez a levar o seu
imperio até ao sanctuario do coraç!l,o humano j

erigindo em direito o abuso de dominar as
consciencias.

Mas, emfim, a assembléa entendeu que não
devia admiltir a minha emenda suppressiva,
que em outra occasillo fi'z á tal respeito e
eis-nos metlidos no m'a1'e magnum da disputa :
se o homem em sociedade é ou não livre
para obsequiar a Divindade e tributar-lhe seus
cultos deste modo como querem uns, ou
daqueIJe como querem outros.

Impertinente questl1O, que eu de bom grado
cederia á competencia dos theologo:> de pro
fissão 1. ... Vamos porém tratar da materia.

Sr. presidente, eu nào vejo donde possa
nascer tan~o estremecimento pela religião catho
lica apostolica romana, dess3 declaração de
um direito do homem, que ninguem lhe póde
negar.

Bastante respeito, consideração e preemi
nencia se dá ao seu cullo nos arts. 16 e
24 do projedo, de que depois havemos de
tratar, qualificando-a de religião do estado,
unica mantida por _elle e autorisando-se o
governo para auxiliar os bispos na puniçãO
dos seus subditos, que por escriptos atten
tarem contra o seu dogma e a sua moral...

Que mais se pretende, ou que mais se póde
pretender em um paiz que quer ser livre?

E como é que se póde dizer que a consti
tuiçao fa vorece a apostasia?

Entendamo·nos, senhores, estas questões de
religião nunca terião lugar, nem cabimento
em as assembléas politicas, como é a nossa,
se a mesma religiãO se não tivera convertido
pelo genio do mal em modo e maneira
honesta de se perseguir a innocencia da vir
tude natural j chegando o abuso da tyrannia
até ao excesso de levantar juizos privativos I

com a alcunha de tribunaes do officio-santo
ou santo-oflieio, segundo lhe chamão, para
perseg-uir ao cidadão virtuoso e condemnal-o
indefezo á morte, como por mandado de Dens,
aUucinando os povos com prestigios de que
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a Divindade approva a barbaridade dos assas
sinios comrnetlidos em seu nome.
. E' para destruir o.engano desse prestigio;
e 'para fazer sobresahlr á face da terra oppri
mlda com taes embustes o direito trium
pbante do homem ;. é, em uma palavra, para
que não volte maIs aos nossos lares esse
sUP'posto officio-santo, esse genio do mal que
açOltado das luzes da razão desappareceu já
de entre as nações que aviltava e oQ.Primia
CO~l1 a sua terrivel presença; e para que os
maos finalmente tenhão de menos um recursQ
na sociedade para opprimir e vexar os bons
que aqni fazemos artigo de constituição d~
uma cousa que nunca o seria, se o abuso

. do poder o não tivesse lembrado ás mesmas
nações, que constituidas de novo se desapres
sarão deste, assim como de ontros funestos
fardos: monumentos infames da ignorancia
dos tempos que os produzirão.

Voto portanto que passe a these; já que
se votou outra vez que. passasse o artigo, o
qual no meu conceito melhor fôra omittir-se
em todas as suas partes.

O Sr. Vergueiro :-A materia deste para
grapho tem sido discutida com grande inte·
resse; mas têm apparecido opiniões, qne me
parecem estranhas á doutrina do paragrapbo,
porque até têm lembrado apostasias, que só
podem promover a indignaçll.o e excitar des
co~fianças c receios j quando tudo se tinha
eVItado, se os honrados membros se tivessem
limitado ao ~stado da questão; mas parece
que de proposlto se tem tomado aqueIle caminho
sem que eu saiba quaes s1l.o os objectos ou
fins que se têm em vista.

(O Sr.. Andrada Machado interrompeu o
orad~r, dIzendo :- Sr. presidente, aqui nada
se dtz com p"oposito mão; mande V. Ex.
entm?' o illust?'e deputado na ordem.-O orador
continuou) :

O que eu digo é que se tcm divagado
por fÓl'a da questão; e isso é que é faltar
á ordem, porque é tratar daquillo que se não
debate.

Sr. presidente, neste artigo enumerão-se
os direitos individuaes e no paragrapho de que
est~mos tratando aponta-se um delles, que é
a lIberdade religiosa; ora, que esta constitue
um daquelles direitos é innegavel e aqui nada
r~ais se diz.. ~ntra-se, porém, a suppÔr uma
liberdade relIgIOsa absoluta e a clamar contra
ella; mas esta questão é differente e não
tem lugar neste paragrapho. Aqui devemos
c?nsiderar esta expre são - liberdade reli
gIOsa - como consideramos no 10 § a liber-
dade pessoal. •

Por ventura alguem l'eceiou que a libero
dade pessoal se tomasse no sentido absoluto
de uma libel dade limilada? Certamente não.
Pois o mcsmo digo da liberdade religiosa, da

liberdade da imprensa, elc.; eDumerão-se os
direi los por ora e depois veremos com que
amplitude se gosão.

Portanto, nenhum lugar têm as quesloes
que tenho ouvido debater. Demais, nós
declaramos que a religiãO catholica é a reli
giã? do estad?, porque a reconhecemos pela
uDlcn verdadeIra e por isso se decreta que
será a unica mantida pelo estado i logo,
como se falla em promover com este para.·
~rapho a apo~tasia? Eu tenho isto por graDue
IOconsequenCla.

Ouço tambem dizer que temos faltado ao
nosso juramento j mas pela mesma declal'açt1o
que acab19 de apontar, dc ser a religiãO catbolica
por excellencia a religião do estado 'a unica
po.r elIe. mantida, tambem se deslróe uqu 'lia
Injusta llnputaça.o ; fazemos assim exactamente
o que jurámos.

Quanto ao dizer-se que nenhuma coo tituiçãO
tem reconhecido tão amplamente este principio
de liberdade religiosa j respondo que na carta
dada por Luiz XVIII á França se considerão
com igualdade todas as I'eligiões, o que nós não
fazemos, pois nos limitamos a reconheceI'
sómente a catbolica para religiãO do estado'
eguindo-se disto que somos neste arLigo maj~

restrictos que os francezes. O que nós nilo que
remos é constrangimento; nM queremos re
ligiãO por violencia ,nem a nossa anta e pura
como é, precisa de taes meios para ser seguida,
quando elles não fossem em si abominaveis e
injustos. (O tachygl'apho não p6de ouvi,' o
?'esto.)

O Sr. Silva Lisboa :-SI'. presidente, ainda
que reconheço-me por incompetente para dis
cutir um objecto de tanto melindre; e na
sessAo anlecedente ficasse mui descoroçoado
com a al\uvião da eloqucncia de tantos hon
rados membros, que se oppuzer1lO á minha
opinião; nem tenha memoria de cada um dos
seus argumentos para dar resposta directa;
sendo além disto a materia tão vasta, que é
impossivel responder plenamente na estreiteza
do tempo de uma falia j com Ludo tornei a
pedir a palavra para saLisfazer no modo possivel
ao meu dever.

Seja-me licito dizer com o escriptor do espi
rito das leis :-Desejava passar em rio doce;
sinto-me arrebatado da corrente. -Se se tra
tasse de fazer constitniçll.o para um estado de
anjos, e ainda de pbilosophos (o que é chimera)
01lO havendo então perigo de abuso, talvez
poderia passar sem inconveniente o paragrapho
controverso; mas o caso é muito diverso.

Impugnei o paragrapho em questãO por me
parecer a enunciativa da liberdade religio8a,
nllo só desnece saria, mas tambem inconse
quente, e perigosa á religiãO catholica, e á
estabilidade do im perio. E' desnecessaria tal
regra j porque a liberdade ?'eltigio3a, que se
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declara como direito inllividulll do cidadllo bra
zileiro, ainda com as explicaçOes e modificações
propostas, não tem sido demandada pela
nação, e Iiem ainda inculcada nos escriptos
puulicos, os quaes até agora se têm restringido
a declarar o voto patriotico para a reforma dos
abusos do governo arbitrario, que antes da
nova ordem de cousas nno dava a devida segu
rança ás pessoas e propriedades, nem o com
petente e imparcial accesso aos empregos e
honras do estado j mostrando-se, ao contrario,
o povo satisfeito, quanto á cOU<iervação da
religiãO catholica, como a unica religillo do es
tado, a respeito dos naturaes do paíz; só nllo
contradizendo a tolerancia politica sobre as
religiões dos estran'geiros, que, de farto, e até
por tratados, já se achava estabelecida, Por
tanto expuz os meus sentimentos, declarando,
que a concessllo do projecto em feita com
excesso de poderes doS' nossos constituintes,
que têm jurado a gual'da da religiao catholica :
dizendo em consequencia, que, se fosse sanc
cionada a libe?'dade ?'eligiosa, ainda só nos
lermos do art. 14, se faria (o que Mo espeL'O)
ancção do pmjurio, e da a.postasia.

Em verdade, nno havendo nem expressão,
nem presumido, mandato da nação, nem ainda
instrllcções de cam aras sobre o assn mpto j e
reconhecendo-se ser no projecto a religião ca
tbolica a religi110 por e:rcellcncia, é sobrema
neira estranho 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 espectaculcs de religiões
heterodoxas entre os naturaes do paiz, que
por extravagancia se lembrarem de apos
tatar da religiãO de seus pais, e Cl'ea I' a seus
filhos fóra do gremio do catholicismo.

Ainda que tal faculdade fosse (o que nego)
conforme ás luzes do seculo, e de real beneficio
ao povo, todavia, não ,gendo esta a sua co
nhecida vootade, não conviria declarar-se-a
franqueza da regra; cumprindo a todo o pru
dente legislador, segundo aconselhão os pu
blici~tas mais sabios, seguir a maxima de Platno
e Solon, que não se deve fazer ao povo bens
á fo?'ça j e por isso, quando este sabia formou
legislaçãO para a repllulica de Athenas, deu a
satisfação, de que nã,o tinha feito as melhores
leis, mas 8Ó aquella8 que o povo podia sup
porta?·.

E' inconsequente a regra proposta. Se é de
direito individual do cidadão a liberdade reli
giosa, é manifesta inconsequencia limitai-a ás
com munhões (;hristãs, e não estendeI-a para
lodos os fins e effeitos, tambem á religillo judaica,
e á mahometana. Quanto á religill.o judaica, bem
se poderia allegar a fiefesa ou escusa do es
criptor do espirito das leis no seu m~1Uorial
que figura dos judêos aos inquisidores: visto que,
sendo Deus immutavel, parecia nllo haver erro_
mais"perdoavel do _que o., _de guardarem a lei

de Moysés, na persuasão, de que Deus ainda
ama a religião, que elle mesmo revelou, e
mandou observar,

QUilnto á religião mahometana, se poderia
allegar (segundo dizem os musulmanos), que
só elIes sã:> os verdadeiros crentes, e os pUla
mente fieis j visto que no seu AlcOl'ão se declara
que não ha Deus, senão DettS, e que Jesus
Christo foi um dos prophetas mandados pOl'
Deus, ainda que (segundo pensllo) Mahomel
foi maiot, pl'Opheta, etc., condemnando por isso
toda a idolatria.

Admittido o principio vago dos redactores do
projecto, n110 se vê razão, porque tambem não
se estenda a liberdade religiosa aos deístas,
qae só ac!Jll,l) verdadeira a religião natmal; e
tão categoricamente se declare no art. 15,
que, fóra das communhões clHistãS. todas as
mais religiões são apenas tolemdas. Finalmente
a regra é perigosa, não só á segu rança da reli
gillo catholica, mas tamuem á estabilidade do
imperio,

Supponha-se (o que Df!uS não pcrrnitta) o
caso forte, talvez extremo c inverosimil, mas
nao impossivel, de que o nosso imperador, ou
algum de sua dymnastia, tentasstJ apostatar da
l'eligião catbolica, e seguir, por exemplo, a 1'e
ligiM anglicana: não se lhe poderia negar o
inculcado direito individual da liberdade re
ligiosa.

Supponha-se que não fazia a menol' especie
de força aos cieladãos elo imperio, e neUl ainda
procurasse com seus, ou alheios escl'iptos in
fluir nas opiniões, e fazer proselytos. Que resul
faria da força sio exemplo! Sendo o chefe do
poder executivo a fonte ela honra, e o dispen
seiro dos empregos, por lisonja e interesse logo
em breve haveria geral moda e hypocrisia, de
só se achar verdade na religião do principe, e
se faria completl;l revoluçao no estado, ficando
em risco a religião catholica, segundo aconteceu
em Inglaterra com a apostasia do rei Henrique
VIII. Toda a historia das nações depõe em prova
deste resultado j e já bem o disse o celebre
poeta Claudiano no tempo do imperador Theo
dosio o grande-Regis ad exemplu'ln tott'S com
ponitu1' ol·bis.-O peL'igo da estabilidade do imo
perio é n110 menos evidente.

Nenhum cordato póde deixar de ter justo re
ceio, de que, admittida a regra da liberdade
l'eligiosa, o povo (que até agora se tem deixado
viver sem :1 instrucção conveniente) se descon
tentaria, considerando-se privado da sua maior
propriedad:e, a consolaçll.o da religião estabele
cida, vendo a heterodoxia devassa e corrente
nos concidadllos, e talvez nos proprios filhos: e
os pl'esumidos de sabios declamarill.o, e tal vez
tramariM contL'a o governo, allegando (com ap
parencia de razllo) a tyrannia de se forçarem as
consciencias, apenas tolerando-se, mas não se
permittindo, as religiões fóra qas c0111munhõ es
chrisllls.



SESSÃO. EM 9 DE OUTUBRO DE 1823 77

Temos ainda em triste recordação o exemplo
recente do que os sophistas, infieis e atheus,
praticarão com esse pretexto na França, tanto
concorrendo para a ruina do reino christia
nissimo. Reconheço que esta ruina teve muitas
causas; mas é incontestavel que, entre a5 mais
proximas e pungentes, foi a imprudencia e in
solencia dos que pregarão a tolerancia absoluta,
ridicularisarão as religioes positivas, e até en
thronisarllo a deusa da liberdade, profanando os
templos com horrida idolatria, até que o athe
ismo triumphante os destruio.
. Persuado-me que todos de timorata COII

sciencia, fieis ao seu juramento, e convenci-dos
de ser a religiãO catbolica a ?'eligião PO?' excel
lencia, vendo que ella poz opé firme na America
desde o Mexico até o Cabo de Horne, e que sob
o seu abrigo crescerfio tantos estados, nàO
acharáO razoavel, que, com a relaxaçã.o pro
posta, e nào pedida, se ponha em risco de se
perder a igreja do Occidente, como já quasi se
extinguio a do Oriente,

Seja-me licito aqui recordar o facto celebre
do rei de Inglaterra Jorge III. Quanrlo o seu mi
nistro Pitt insLou com elle para sanccionar o
bill prop0sLo no parlamento para a emanci
paçao dos catholicos de Irlanda, sendo aliás tllo
amigo desse .insigne homem ele estado, e mui
liberal nas suas idéas da tolerancia das religiões,
recusou. dar seu assenLo, pela razll.o unica, de
que na sua coroação havia jurado manter a re
ligiãO anglicana.

Ainda que eu n110 approve tal facto, comtudo
nllo posso deixar de reconhecer a importancia
da firmeza do éal'3cter, quando se trata de
guardar juramento sobre a religill.o estabelecida;
e isto mesmo redobra o temor de que a religiãO
caLholi.ca será, pelo menos, mui desattendida,
se não perseguida,

Um dos honrados membros muito insistio na
recommendaçll.o da liberdade religiosa, allegando
sei' a religião um direiLo da consciencia, e mera
relaçilo entre o homem e Deus, e que está no'
sanctuario do entendimento, .onde nllo póde
entrar o poder humano.

Mas ninguem jámais negou os fóros dessa li
berdade, que se limita aos actos intemos j mas o
paragrapho em questllo evidentemente se refere
aos actos externos de corpo, de doutrina, e
culto publico, como se declara nos paragrapbos
14 e 15.

E sendo incontestavel, que, em toda a fórma
de governo, ha razllo de limitar, segundo o
interesse do estado, os outros direitos indivi
duae!' ria liberdade, propriedade e indusLria,etc"
Como se póde negar tambem a autoridade do
governo de coarctar o uso daquelles actos ex
te?'nos cm materia de religill.O, e nllo conceder
os direitos politicos senão aos conformistas
da declarada religillo por excellencj,a do es·
tlldo?

Fallou-se muito sobre demonstraçOes de
verdade, e de garantias de direito à 'jJl'iol'i.

Eu, no meu humilde entender, penso que em
politica só valem argumentos à pOBtel'iol'i, pelos
effeitos experimentados.

Reconheço que o espirito do chrislianismo é
contrario á força, e perseguiçll.O, e que elle só
requer a adoraçllo de Deus em espirito e ver
dade, sendo a pureza da crença mer.a obra da
graça divina.

Eslou firme na regra do nosso Salvador
ninguem póde vir a mim,sem que o pai que me
mandou, o attraia. Sei tambem que elle declarou
a bondade de Deus, e sua tolerancia aos
homens (como di~ .no Evangelho), fazendo
nasce?' II seu sol, e chovendo igualmente sobl'e
bO'rtS e máos.

Porém é não menos certo, que, depois da re
velação da divina vontade sobre os artigos de fé,
e culto, os homens não têm liberdade religiosa
sobre taes artigos, ainda me3mo nos actos ill
ternos; bem que só o Creador, que perscruta
os espiritos, possa conhecer, quem está ou nllo,
em ignorancia invencivel, e só a si tem reser
vado o juizo, e o casligo.

Mas em guverno humano, uma vez que se
está certo da religião, nenhuma autorida le póde
conceder aos proprios subditos a liberdade re
ligiosa nos actos externos, permiltindo a indiffe
rença ou opposiÇllo a e sa religill.o.

O mesmo divino fundador do christianismo,
que prohibio os lances uo zelo indiscreto dos
seus discipulos, que reclamavão o fogo do céo
contt'a os incredulos de sua doutrina, dizendo
lhes -não sabeis de que espú'ito sois-, deu
comtudo a liçãO pratica sobre a maneira da lo
lerancia na parabola do pai de familia agricultor,
cuja seál'a se achou cheia e enlrelaçada de zi
zania, e o feitor requeria o arranco desLa j or
denando-lhe que a deixasse crescer simultanea
mente com o trigo, para a devida separação em
tempo opportuno.

Nllo lia lugar algllm no evangelho, onde elle
declarasse a permissãO de deixar o bom la
vrador plalltar fi zizania por mão inimiga em
seu campo preparado para a semenLeira.

Este é o caso do imperio do Brazil, que até
agora (graças a Deus) não vê enlre os natUl'3es
do paiz a enxertia de religiões hereticas.

Tudo qtlaulo nesta assembléa se telll allegado
sobre a pratica de alguns governos liberaes re
lativamente á pl'Omiscua permissllo e protecção
de differentes religiOes aos proprios subditos, só
prova a necessidade e prudencia politica de taes
governos, pelas peculiares circumstancias dos
resp~clivos estados, onde existe grande numero
de naturaes heterodoxos.

Mas no Brazil, como prudente legisladores
podet'áO, em boa consciencia, e sabedoria, es
tando a al'êa limpa, facultar a introducçll.O de
estrepes e espinhos de uoutrina, e de cultos
contrarios:á de sua por excellencia reJigillo ca-
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tbolica, e cuja exceIJencia é tão reconbeoida até
por imparciaes heterodoxos?

Ainda ha pouco tempo li uma historia da
viagem de um inglez (Mr. Eustache) á llalia,
onde eJle aconselha aos seus compatriótas, que,
se quizerem permanecer na religillo anglicana,
n:l.o vllo vêr em Roma missa de pontifical; pois
sente-se a inspiraçllo de se abraçar o catholi
cismo peja magnificencia do culto,especialmente
no acto, em que o summo sacerdote entÔa o
sursum corda (corações á cima) preparando os
fieis para a adoraçllo do Altissimo ; pois parece
que eleva todos os espiritos da terra ao
céo.

Varios membros desta augusta . assernbléa
considerarllo conveniente a declaração da liber
dade religiosa, como preservativa contra as fu
turas perseguições da intolerancia, e tyrannia,
que só póde produzir hypocrisia, e odios de in
dividuos e povos.

Mas nem já existe o tribunal do santo officio,
que até está abolido com um tralado com Ingla
lerrai e o progresso da philantropia, e da caridade
cbristã moralmente impossibiUta a reproducção
de horridas scenas do antigo fanatismo i e é
evidente, que a controversa linha da con
stituiçãO nll0 dá garantia contra tyruunia fu
tura.

Quanto a mim, tem o que, ao contrario, essa
linha talvez seja a espada de dous gumes, que
faça divisões multiplicadas, até por glebas, no
corpo politico do Brazil, para antipathias reli
giosas, e irreconciJiaveis seitas.

Sobre o cargo de hypocrisia, digo, que isso é
um mal de todos os estados que têm uma re
ligillO dominante; mas não se verifica no grande
corpo do povo, que é sincero na sua crença.

Elia so póde existir em -poucos scepticos que
affedão duvidas, e requerem o infallivel da evi
dencia matbematica em objectos religiosos, em .
que aliás (segundo diz o apostolo das gentes)
por ora só vemos em enigma.

Os governos não podem, nem devem, por
isso dar liberdade religiosa, pondo em perigo a
ordem publica. Além disto é impossivel uJustar
os entendimentos, ainda mais que os re
logios.

Em todos os paizes nunca foi pennittido pu
blicamente contrariar a estahelecida fórma de
governo j e por isso os dissidentes se call1.O, ou
se conformll0 a ella na apparencia ; e neste sen
tido se póde tambem dizer, que vivem com hy
pocrisia politica.

Nno p6de entrar em justa duvida, que a uni
formidade de uma religião dominante, e a con
formidade de todos os naturaes do e3tado a ella,
concorrem muito para dar caracter á nação, e es··
tabilidade ao governo.

Testemunba o imperio da Austria, que com
a firnleza do catholicismo tem sido o mais
tranquillo, seguro, e poderoso da Europa, sendo
o halllarle contra o turco, que por vezes tem

tentado a destruiçãO d,a christandade, e contra a
GolJomania, que ameaçou, até extirpar, toda a
religiãO.

Além disto a moralidade do povo austriaco é
reconbecida até na encyclopedia nova de Edim
burgo (artigo Austria), notando-se ser esse paiz,
aliás tll.o populoso, o em qUf: se commeltem
menos crimes capitaes, comparando-se- com
Inglaterra; e, supposto pela sua situação, não
tenha as vantagens commerciaes de~te paiz,
comtudo é conspicuo em artistas e sabios da
primeira ordem.

Um dos nobres deputados decidio, com do
gmatismo, sobre a opiniãO que sustentou em
contrario á minha, repetidamente affil·mando, e

que os seus argumentos não tinhão resposta.
Contra estç despotismo litlerario nll.o sei replicar.
Estou todavia certo, que o principal corpo do
povo vive da autoridade, sobretudo em ma
terias de religião; e digo e direi sempre, que
não se lhe pôde fazer maior mal, do que pOl'
lei dar-se-lhe a idéa de que a liberdacle rel;-·
giosa, que a maior parte ·dos individuos não
sabe em que consista, senão na libertinagem.

Ainda onde a religião dominante, se acha
envolvida em erros causados pela ferwgem dos
seculos, todavia é isto menos mal, para que nãO

3enha cousa peior com a faculdade de se po-
derem seguir as abominações das heresias.
Por ventura se daria tolerancia á pratica dos
pais de familia, a quem o sophista de Genebra
no tratado de educação aconselha não dar aos
filhos idéa de Deus antes de 15 annos, com o
pretexto de que antes se arrisca á corl'Upção
tendo idéas falsas da divindade? Nesses e. em
outros absurdos cabem os apofogi.stas da liber
dade religiosa.

Um dos il1ustres deputados até chegou a
dizer, que s6 no mundo da lua se poderia dar
regra contraria á do projecto da constituiçãO,
e que parecem lunaticos os que a contradizem.
Seja-me licito retorquir contra essa censura, a
mim al1lJsiva, predizendo, que, decretando-se
a regra da liberdade religiosa, ainda com as
explicações e modificações com que se limita,
grande calamidade será imminente ao impel'Ío
do Brazil j e torno a dizer tal decreto secá
sancção do perjurio e apostasia

Occorre-me a reflexll.o de Burke: a sensibi
lidade faz ás vezes loucos os homens que têm
solicitude filial pela patria; mas assim mesmo,
a sua loucura é melhor que a enfatuação dos
intrepidos, que affectão nada temer das peri
gosas innovações do estado. Se taes loncos
bradl1O, vendo os I'iscos, ou prevendo 0\1 pre
sentindo os riscos e males da naçll.o, póde-se
dizer que o brado da humanidade, que treme
de perder o povo o fructo da revelaçll.o, e reca·
hil' na gentilidade.

Concluirei com uma ponderação. Se os eGcle
siasticos pretextando liberdade religiosa dis
serem, como diziao 'os legisladores da l',con-
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stiluiç!l.o da França, nllo reconhecemos votos
contra a natureza; e casarem, allegando o
inauferivel direito das livres uniões conjugaes,
que o direilo romano chamava um dos direitos
primitivos de cidadllo, o J1tS Conmtbii, afim de
nllo viverem com hypocrisia, por venlura o
govel'llo teria tõlerancia de tal licenciosidade?
NllO, não.

o Sr, Henriques ue Rezende ; - Bem me
podia escusar de fallar, porque o meu nalural
acauhamento faz que se me varrll.O da idéa
todas as razões de que estou cheio, sempre que
me levanto para fallar. Mas eu tenho na mesa
uma emenda, que foi apoiada, e é preciso dizer
alguma cousa para sustental·a,

Eu já disse que o meu desejo era, que estas
materias fossem tratadas por al'ligos regula·
meutares e não em uma proposiçào tão salienle,
que poderá ir ferir de frente os prejuizos do
povo. Mas passarão já outros paragraphos, que
têm müitas restricções, passe tambem este,
uma vez que se admitta a minha emenda, e
enlão elle ficará mais supportavel. Entretanto
eu direi o que sinto a favor da maleria, Todos
os argumentos que produzir!l.o alguns nobres
deputados para combater o artigo, são mais a
favor do que contra.

Um trouxe o dito de um escl'iptor que acon·
selha va aos protestantes, que não fossem a
Roma assi~jraos pontificaes de Vaticano, porque
a pompa e a magestade do culto os poderia
induzir a abraçar o catholicismo: isto o que
prova- é que elles devem ser admittidos, entre
nós, porque longe de perigar o catholicismo,
a pompa e magnificencia do culto os fará
ahraçar a nossa religião: venhllo que a ver
dade e pureza da nossa communhllo se con
verterá.

Outro nobre deputado disse que os judêos
erão os depositarios dos principios em que se
funda a nossa crença: que erão os depositarios
das prophecias e dos livros inspirados: venhão,
por isso mesmo sejll.O admittidos, para que
vendo que a nossa religillo se funda nos mesmos
principios sejão convert!dos pelo atlractivo da
pompa e grandeza do nosso culto,

E' pois certo que seus argumentos apoião
este paragrapho em vez de o destruir, Nem se
d'iga que o catholicisrno é desamparado pela con·
stituiçãO, em vez de o defender na conformiliade
do nosso juramento.

Sr. presidente: este projeclo, tanto pl'otege
o catholicismo, que até passa a ser injusto com
as outras seitas: elle diz que a religião calho·
lica romana é a religião do estado, e a unica
mantida por elle; e eis-aqui a injusliça, O
estado é o aggregado de lodos os subditos do
imperio, todos esles contribuem para o eslado,
e o estado s6 sustenta u catholicismo, e 3eus mi
nistros j entretanto que os outros cultos sao
mantidos á custa dos individuQs que os pro-

fessão: donde se segue que os individuos de
todas as seitas, como membros do estado,
pagllo para suslcntaçllo do culto catholico, e
o seu é pago por elles em particu lar,

Ainda faz mais este pl'Ojecto: deixou aos
bispos catholiros o direito da ce,llsura sobre os
escriplos religiosos dos calholicos, e aos outros
não deixou essa garantia, Tudo islo é um
grande favor, senão prolecção particular prestada
ao calholicismo. Todavia eu propuz a minha
emenda, porque não achei prudente admiltir
toda e qualquer reugino.

Todas as religiões positivas, Sr. presidente. , .
lancemos os olhos sobre as religiões todas do
mundo e veremos que em todos os seus dogmas,
e toda a sua doutrina resurnbr110 as vistas do
legislador: todas s110 estabelecidas segundo o
systema que os legisladores quizel'lIo estabelecer,
de sorte que as dilferentes religiões ~ão a base
lios dilferenles coslumes dos povos.

Ora, se admillissemos a religião mahometana,
que adopla a polygamia, ahi teriam os a poly·
gamia no Brazil, o que é contra o~ nossos coso
tumes; se admillissemos religiões idolatras, alú
teriamos no Bl'azil idolatria; teriamos cos
tumes oppostos; o povo seria desunido, e con·
seguintemente fraco. Succederia enlre n6s como
no Egypto, que era o f6co de todas as religioes,
fomentadas pelo seus despotas com vislas de
d'ividil' para reinar como conseguirãO ( á
ordem); pois bem; eu sei que estou f6ra da
ordem, porque esta questllo é propria do art.
14; mas eu fallo na JI:esma direcçllo em que
têllJ f;~lIado outros senhores, e trago iSlo para
mostrar as razões que live para propõr a
minha emenda, porque eu não julgo que seja
razoavel estabelecer liberdade religiosa indis
tinclamente, admittinclo entre n6s religiões com
costumes e moral inteiramente oppostos aos
nossos: o que de cerlo viria a introduzir a
di visllO, e portanto separação entre indi viduos
da mesma nação; ficariamos fra(;os, e escra
visados. Voto pois pela minha emenda; e se
diga-uma razoa'leI liberdade religiosa-por
que quando chegarmos ao art. 14, faremos as
convenientes restricções.

o Sr. Maciel da Costa: -Sr. presidente, se
esta discussão fosse um mero combate lille
rario, muito ha que teria cedido o campo da
batalha a qualquer dos senhores que têm fal
lado em sentido opposto ao meu modo de
pensar, porque vejo pOl' experiencia que depois
de longos discursos, em que mutuamente se
Iisonl!eãe os combatenles de terem refutado
as opiniões de seus adversarios, cada um fica
na sua, e talvez rindo-se internamente uns dos
outros.

Mas aqui vejo eu um dever a encher, e tra
hiria a minha consciencia se deixac;se correr
á revelia uma causa, em que muito vai dos
mais caros interesses de meus constituintes, Os
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illustres autores deste projecto (cujas lllzes res
peito e cujas rectas intenções afianço) adop
tando neste capitulo um tom didactico, como
faria um autor da politica, propuzerão como
direitos decretado~ pela constituiçll.o tlns enun
ciados vagos, que n'uma obra ele politica ser
viriilo sómente para indice das materias que
o autor prometlesse desenvolver, e para assim
metbodisar seu discurso.

Alguns de meus illustres coi legas, c eu com
elles, observamos, mas inutilmente, qlle mal
podiamos discutir cada nm desses enllnciados,
sem qne préviamente se lhes désse um sen
tido fixo e positivo, admittindo elles, como
admittem, tão variadas significações.

O illustre deputado, que tomou a si a defeza
do projecto todo, persistia nervosamente na
in utilidade desta prévia explicaçilo, dizendo
que o que é de si claro nilo precisa de expli
cações, ao passo que via pela discussilo que
muitos de seus colJegas variavilO na intelligencia
desses enunciados. Vendo ista, guardei silencio
até que o mesmo inustre deputado, em desen
volvimento de seus argumentos, asseverou que
por esse en unciado-li berdade reI igiosa-arvo
rada em direito individual dos brazileiros se
queria dizer que a constituiçãO garantia corno
tal a liberdade de professar cada um o culto
publico que escolhesse, e isto porque ao homem
é livre adorar a Deus corno entender, e dar-Ihe-
o cllHo que quizer.

Levantei-me então, e disse, na angustia do
tempo que Estava a findar, que a these philo
sophica podia' ser verdadeira em geral, mas
nilo na bypotbese em que nos achamos, e
produzi os fundamentos da minha opiniilo
muito rapidamente j fundamentos que até agora,
depois de tantos e tão enfaticos discursos, não
vi ainda destruidos.

Todos os senhores que têm fanado em sen
tido opposto, prevendo talvez já os máos re
sultados da generalidade d'uma lal proposiçilo,
têm procurado attenual-os, e uns disserilo que
de se decretar como direito essa liberdade de
escolha de religillo, não se segue que os ci
dadllos brazileiros mudem da de seus pais,
como se um povo, cuja grande maioridade nl'lo
tl'm estudos pbilosophicos, e a quem o sau
davel respeito á religiào é um grande freio, não
tomará azo para sacudir o jugo deJla, vl'ndo
proclamada como um direito civil a liberdade
de escolha.

Outros disserão que se da generalidade da
proposiçao se pudessem temer illações peri
gosas, podiamos adiante decretar uma decla
raç!l.o que as destruisse. Outros emfim com
grande tino lo.qico, disserão que argumcntar
contra uma proposiçãO geral, quando a ella se
promettiãO modificações era nada fazer, porque
era preciso tomal·a com as suas modificações;
mas se fallarilo de modificações que se poderião
fazer não podendo nós adivinhar quaes ellas

seriilo, não podemos tambem decidi.r se e]]as
serião capazes de destruir os inconvenientes da
generalidade da proposição, e se l'allarão das
modificações já feitas nos arts. 14, 15 e 16,
essas não diminuem nem uma linha esses in
convenientes.

Entendamo-nos pois, senhores, o dar absoluta
liberdade, ou antes, decretar c:omo um direito
do cidadão brazileiro a livre escofha de pro
fes ar publicamente o culto que quizer, impor
tará a liberdade de deixar o cullo catholico por
outro qualquer? Certamente qne sim: p.orqne
de outra sorte seria esse chamado direito uma
simples asserçao abstracta sem applicaçao pra
tica. Debaixo pois desta hypotbese é que vou
argllmentar. E pergunto: Podemos nó\; legis
ladores brazileiros decretar como direito abso
futo dos cidadãos brazileil'Os essa livre escolha
de religiãO que bem quizerem, e o publico exer
cicio 'delJa ? Não: e porque? Porque nilo tcmos
para isso missão, porque não somos para isso
autol'isados, porque ninguem nos encommendou
isso, nem quereria encom mential'.

E com effeito, senhores (repito o que já
disse na primeira discussl'lo), quem represen
tamos nós aqui? O povo brazileiro, isto é,
catholicos romanos: de quem recebemos procu
rações? Do povo brazileiro, isto é, càtholicos
romanos: para que? Para fazermus sua
felicidade por meio de instituições adequadas.
á esta grande familia, para segurarlOos por
uma constituiçao politica seus direitos actuaes
e restituir·lhe outros usurpados. Bem está.

Mas um povo catholico sabe e crê, e crê bem,
que nilo ha salvaçl'lo senão na religião calbo
lica, sabe que os que nella nascemos e para
ella entramos pelo baptismo, contrahimos a
obrigaçao de nella vivermos-e morrermos. Nisto
nl'lo ha philosophia nem subLilezas, e não ha
outra sahida senão a de negar o facto. Como é
logo criveI, senbores, que este mesmo povo
quizesse que nós legisladores seus mandatarias
decretassernos como um di reito para elles, para
seus filhos, e para sua infeliz posterid ade a
livre escolha de outra qualquer religiao, e o
que mais é. a profiSSãO publica de]]a no estado
que seria, nem mais nem menos, o decretar
como legitima a infracção e soltura desse vin
culo religioso, que nos une á sociedade catho
lica? Nao, senhores, Mo: nl'lo é crivel j ouço
afiançai-o.

O povo brazileiro nao é um aggregado de
selvagens que se ajuntão para se constituirem
pela primeira vez, e para formarem um estado
onde tudo é IJreciso crear.

O POI'O brazileil'o é um povo feito a muitos
respeitos, e a respeito ele religião, perfeito e
consummado j tem um passado, e SUlnmalllente
glorioso, tem um presente, e quer um futuro
que deseja preparar j tem instituições, tem cos
tumes, habitas e opiniões, que lhe sll.o mui
caros, e que o procura manter, garantir e se·
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gurar em o novo pacto social que conll ahe i tholico, qu legi -I para 11m ::itado 'U tbol)(;o,
e uma das cousas, que deseja com muita espe- onde não ha seitas nenhumas religiosa, ne-
cialidade conservar illesas, é a religião de seus nhuma injuria faz aos cidadãos deHe em re-
pais, com a qual está de todo identificado e cusar decretar como direito individual uma
por isso o pôz como condição' preliminar sine liberdade que realmente elles não têm como
q'1.ta non na fachada do edificio que levanta, catholicos, e arrazoadamente se deve presumir

E será manter em sua inviolabilidade e pu- que não querem 3°. Ainda que o codigo consti-
reza essa religião o decretar que elle e seus tucional se cale a esse respeito, nem por isso
filhos têm o direito de deixarem essa mesma fica atacada essa liberdade de adorar a Deus
religião por outra que mais lhes agradar? Não, a seu modo, porque se o cidadão se desviar
não, Tudo quanto se disse para escapar á da, religião de seus pais, o que s6 faz gente
força deste argumento, procurando dar signi. vil, e por interesses pessoaes, o estado nl10 o
ficações differentes á palavra -manter- que persegue se eJle o não perturba e a igreja
vem no nosso juramento, para provar que não menos, porque antes por elle chora, e por elle
envolve contradicção o manter a religião com ora e faz preces a Deus, e depois de empre7
essa liberdade de mudar para outrà, é pura gadas as diligencias canonicas inutilmente,
sophistaria; como se essa mantença consis- ha-o como Etnico ou Publicano.
tisse na pomposa, mas esteril declaração de' Em taes casos póde apenas o estado prival·o
que a religião catholica é por excellencia a do goso de certos direitos, como nm freio
religião do estado, e que seu culto é sustentado para evitar imitaçl10 de taes exemplos, e nada
pelas rendas publicas. Ah! senhores, o deixar mais. Assim pois, senhores, não nos conten-
o gremio do catholicismo por qualquer das taremos nós que o homem tenha em si a
seitas christãs é um mal e grande para o povo deploravel possibilidade, certamente clllpavel
brazileiro, mas eu prevejo dessa decretada liber- aos olhos da religião e da opinião publica, de
dade nm Ulal ainda maior, mal horrivel! ! abandonar a religiao de seus pais, e que a

E' a facil tendencia de homens sem ins- seu respeito as leis do estado se calem, e as
trucção, e peldidos por paixões desenfreiadas, da igreja só ordenem orações e preces, e ha-
para o esquecimento e o despreso de toda a vemos de passar a decretar uma tal liber-
religião, e para a indifferença, que é o cancro dade como um direito, para o qual elle póde
roedor de toda moral, que produz o estado pedir protecção e auxilio ao estado? NãO, se-
ataxico do corpo social e sua dissoluÇãO? nbores, nilo o podemos, nem devemos fazer
Qual será pois a liberdade religiosa que o povo Pela exposiçãO que acabo de fazer, é claro que
brazileiro desejará? A unica que podia de- nenhum susto devemos conceber de fazer hy-
sejar, e quer que lhe seja garantida pela con· pocritas em religião, porque nl10 havendo leis
stitujÇão politica que se vai formar, e da qual coactivas para forçarem os cidadãos ao culto
na verdade necessita muito, e vem a ser que nacional, hãO ba lugar a fingimento.
as autoridades publicas o deixem livre e tran- Mas pa7'a os estmngeil'os que vierem l)ara ()
quiilo no ~e:l{ercicio publico da religião santa nnsso imperio, e para os filhos destes é preciso
que professa; que nisso nenhuma outra lnge- gtte se dec'I'ete essa libe1'dade : é outl'a objecçll.o
rencia tenhãO senllo a necessaria para manter que ouvi pôr. De nenhuma sorte. Admittir es-
a ordem e tranquiilidade publica, que o nl10 trangeil'os á familia brazileira é um favor, e
espionem nos actos da sua vida religiosa para deveremos nós torcer e violentar nosso sys-
buscal'em motivo de perseguições em suas pa- tema religioso ao bel-prazer dos estr, ngeiros ?
lavras ou acções, que protejãO esse mesmo Não devem elles submetler-se por seus in-
culto publico contra perturbadores publicos em teresses, ás condições que nos convier oifere·
escriplos e discursos irreligiosos, cer-Ihes? Essa materia não é para aqui,

Eis-aqui a justa, a santa, liberdade que deve adiante, quando se tratar das condições reli-
querer o povo brazileiro. Mas essa liberdade giosas da admissllo deile!!, verá a assembléa
que se p?'etende dem'etwl' é fundada no g?'ande como os devemos nós adrnitlir, de maneira,
principio de que o homem é lim'e de adora?' que sem violentaI-os em suas con ciencias at
a Deus ao seu modo e segundo lhe dicta?' sua tentemos pelo bem da religiãO nacional.
1'azão, libel'dade que as leis hurnanas não devem Remato pedindo á assembléa que se entender
contra7'iar Ott atacar, E sa proposiçl1o nl10 é que as minhas razões nada valem, se lembre
verdadeira, senão applicada á religiãO de co- ao menos que as constituições politicas as
ração, respondo eu, a qual está' fóra da alçada mais liberaes e mais perfeitas idealmente, nl10
das leis hUlUanas, mas não a respeito do culto servem para nada, se os povos a quem se des-
externo, porque ninguem póde prohibir que tinão nl10 esUlo ainda nos tempos de a re-
um povo queira e decrete para a grande fa- ceberem, e que não havendo a instrucção pu-
milia do estado um ou outro culto ~xclusiva- blicá e boas instituições universalisado ainda
mente, como com effeito o mostra a historia, o espirito publico, e dado bases philosophicas
e recentemente acabl10 de fazer os liberalis- á moral dos povos, correm os estados grande.
simos legisladores de Cadix 2°, Um povo ca- risco em se universalisarem e sanccionarem

TOMO VI 11
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certos principias gemes, que podem cortar os
vinculas religiosos que os prendem e conlém,
do que temos bem doloroso exemplo na historia
das revoluções de nossos dias.

Proponho pois que se supprima este para·
grapllo, membro do art. 7°, com o que nada
se perde, em segundo lugar que se destine um
capitulo para tratar s6mente da religião, que
bem o merece, onde se estabeleção as condi·
çõed, que se devem impôr aos estrangeiros de
differentes communhões que houvermos de ad
mittir no imperio.

O Sr. Montezuma :- Eu pouco fallarei, e
talvez se tivesse estado presente ás duas sessões
em que a materia se tem discutido, dando os
Srs. deputados a entender as suas intençoes, e
fundamentos para basear o artigo, nada eu teria
que dizer i mas como nilo ouvi essas discussões
quero decJar~r o meu modo cle pensar, além de
que a materia é de bastante consideração para
que eu deixe de dar o meu voto. Quando eu li
este paragrapho parecia·me que não admiltiria
discussllO nenhuma, esta doutrina càsou-se
tanto com o meu modo de entender, que julguei
que todo o mundo teria no coração o qne
diz este pal'agrapho, e que passaria, sem haver
um só deputado que entendesse o pontrario.

Mas nllo aconteceu assim: já se tem gas·
tado tres discussões, e talvez não se acabe ainda
hoje. Alguns senhores deputados têm falIado
vagamente sobre o paragrapbo e produzido o
que só tem lugar a expender·se no seguimento
do capitulo. A meu ver os ilJustres autores do
projecto, quizerilo só declarar, que a constituição
na parle religiosa, não seria menos liberal do
que nas outras, isto é, que a constítuiçilo bra
zileira, reconhecendo os direitos inalifmaveis
e imprescriptiveis do cidadno, tambem reco
nhecia que o homem tem de prestar a Deus
o culto que lhe dictar o seu coração, nem isto
podia deixar de ser porque assim como nós
queremos que o cidadão seja livre emquanto
cidadãO, tam bem o devemos declarar livre como
homem religioso.
~ !Sr. presidente, Deus nl10 recebe outro culto,
que não seja o do coraçllo, se eu lhe prestar
outro, os meus votos são desprezados, e nada
valem. (Apoiados.) Ora, se ninguem tem di·
reito de' obrigar. me ~ dar o culto que não
quero dar, como havemos de pôr outra cousa
no codigo que a naçl10 nos encommendou ? Mas
diz-se que assim vamos dar direito á apos
tazia, não ha tal. Em nenhum caso nós po
demos ver os corações dos cidadãos para nos
segurarmos dos seus sentimentos, cada um póde
apparecer em publico com a religiãO do es
tado, se quer obter certas vantagens, e no
fundo de seu coração póde ter a rei igill.O que
lhe parecer, contra isto não lhe conheço re
media. E preciso fazer differença entre moral e
religillo.

Diz·se tambem que nós excedemos deste
modo os poderes que nos derão, porque a nação
não quer enão a religião catholica e eu entendo
por isso mesmo que nós dIzemos o que a nação
quer, pois declaramos que a religião catholica é
a religillo do estado, e a unica por elle man
tida. Não tenho por ora nada mai a dizer, a
limitaçllo deste enunciado geral do paragrapbo
de que tratamos, não perte11ce para aqui i o que
se tiver a expôr ou declarar a respeito deste
direito individual, deve guardar-se para os para
graphos, em que se lhe fazem as limitações. Se
isto se tivera seguido, nãú duraria tanto esta
discussão.

(FaJlar:lo ta mbem os Srs. Alvares da Silva e
Almeida e AI buquerque, mas não se entendeu
o tachygrapho Pedro Affonso.)

o Sr. Carneiro :-Como já declarei a minha
opinillo a respeito desta materia, e contra ella
se tem fallado e produzido alguns argumentos,
é preciso qne eu tambem com as minhas pe
quenas forças sustente a opiniãO que adopto. Eu
julgo, Sr. presidente, que nào se possa dar a
este paragrapho a significação absoluta que !:'e
pretende qlle elle tem. O art. 7° diz-A consli
tuiÇllO garante a todos os bra;(ileiros os se·
guintes direitos individuaes com as explicações
e modificação annexas i-logo, se o artigo de
clara que cada um destes direitos enunciados
nos seis membros delle, tem limitações, corno
queremos nós SUPPÔl' que o enunciado é abso
luto? Este direit.o indicado no § 3° está no
mesmo caso de qualquer dos outros, corno li·
berdade pes oal, liberdade àe industria etc., que
só são garantidos nos termos que depois se
explicãO, ao menos eu assim o entendo, e estou
persuadido que os illustres redactores do p.o
jecto tambem assim o enlende;n.

Disse aqui um nohre deputado que adoptando
se a doutrina do projecto podia um brazi!eiro
passar para outra religillo. Ninguem seguramente
gostará, que tendo nós a felicidade de nos
acharmos no seio da unica religillo, que póde
guiar o homem á bemaventurança, haja algum
tão cego que-a abandone, mas todavia de
vemos declarar que não somos autoridade com
petente para lhe tomarmos conta desse passo
errado, porque julgar de uma tal acção só per
tence ao juiz supremo, e quando qui~essemos

por tyrannia forçai-o, nenhum efi'eito bom isso
produziria, teriamos actos de escravo, sem con
viCÇãO intima da bondade daquillo, que obriga-

. vamos a praticar.

Quando Jesus Christo ordenou aos aposlolos
que pregassem o evangelho, não lhes disse que o
fizessem com a espada na mão i e nós como
seus discipulos nllo nos desviemos das suas li
ções. Ouvi tambem 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 constranger o
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cidadão a seguir por força, e contra a
sua consciencia, uma certa religião? Justo
será que se pense seriamente sobre as con·
sequencia:: funestas, que podem para o futuro
resu1lar de re~tricções estabelecidas a este res
peito; a experiencia já nos aponta para as
fogueiras do santo oflicio, e devemos tremer de
taes hOl'l'ores. Seguncto a nossa procuração
estamos obrigados a ínant«::r a "Teligião calho
lica j e quer por ventura algum de nós deixar
de mantel-a? Certamente não; mas nem por
isso se segue que os nossos constiluintes qui
zessem que atropellassemos principios inva
riaveis de eterna verdade, arrogando-nos a
autoridade de prescrever, como regra para se
guir, o que não póde ser senão o resultado de
convicçll.o inlerna, que nunca se obtem por
constrangimento, pois este só poderá fazer by
pocritas. (Não se ouvio o1·esto.)

o Sr. Bispo Capelláo-Mér :-(Fez um largo
e erudito discurso; mas do que escreveu o
lachygrapho apenas se póde colligir que o ii
lustre orador desapprovando toda a especie de

. perseguições, fanatismos, ou barbaridades pa
recidas com os procedimentos do extinclo tri
bunal intitulado santo officio, igualmente não
podia admitlir a tolerancia legal de todas as
religiões sem necessidade legitima, ou por outra
o indifferentismo philosophico. Tudo o mais está
tão desapiedadamente desfigurado e truncado,
que nllo é possivel entender os muitos arguo
mentos, com que sustentou a sua opinill.o, nem
fazer entr;;u- nos compelentes lugares os exem
plos tirados da historia de differentes seitas
religiosas de que - se serviu ajustadamente para
a .corroborar.)

o Sr." Andrada Machado :-Eu faltaria ao
que devo a esta assembléa, ao mundo e a mim
nlesmo se me não aproveitasse da faculdade,
que me dá o regimento para fallar mais uma

. vez. Permilta-s-e-me que eu diga, antes de
tomar em consideração os diversos argumentos
que tenho ouvido, o que entendo por liber
dade religiosa, qUé nada ha para mim mais
claro. Liberdade religiosa é o direito de se
guir cada um a religião que quizer, isto é, de
dar a Deus o culto que a sua c9nsciencia lhe
dictar por melhor. Este direito, como já disse,
alé está fóra do alcance publico j porque os
homens, quando se ajuntárão em sociedade, não
tiverão em vista a adoração de Deus, mas
sim a sua conservação e felicidade j e por isso
quando se decreta o modo de adorar o Ente
Supremo, fez-se uma cousa para que não se
está 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 outros direito individuaes, tambem os temos
plU'a este j 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 enUl.o o nobre deputado,
dizendo que um povo catbolico não podia dar
nos poderes para permittir que se possa deixar
de ser catholico, decretando como um direito
a livre escolha de outra qualquer religião.

Eu respondo que a nação nos deu poderes
para fazermos a sua lei fundamental sobre
principios verdadeiramente constitucionaes; e
portanto se nos não deu expressamente esse
poder, tambem nol·o n110 negou j e o que
não é negado, quando a justiça o exige, temos
direito de fazer; demais estes poqeres não
se considérão tão restrictos que, se nos encom
mendassem algum absurdo, nós o devessemos
praticar; eu de certo o não faria, porque me
rejo pela razão. (Apoiado.) Tafllbem o nobre
deputado disse que a nação é livre de dizer
que não admitle outra communhão j de facto
póde pela força physica j mas pelo poder moral
nunca j nesse caso será a nação injusta, pra
ticará uma violencia, e eu não sou instmmento
de violencias. (Apoiado) .

Sr. presidente, eu reconheço a necessidade de
uma religião no estado; oom admitlo sociedade
sem religiãO; mas qual é a caracteri tica da
religião? E' o respeito e a veneração da creatura
para o creador; portanto todas as religiões em
que ba esta caracteristica sll.o, referindo· DOS a
este mundo, tão boas como a catholica romana;
são falsas, é verdade, porque o unico culto
agradavél a Deus é o catholico, mas este ne
gocio é só de Dens; nós pobres humanos tão
fracos e tão fal1iveis, nãO nos devemos metter a
dar como padrão o nosso modo de pensar.

A força dessa verdade é tal que o mesmo
nobre deputado confessou no seu discurso que,
se algum cidadão se desvia da religiãO de
seus pais, nem por isso o estado o deve per
seguir, e que a igreja se limita a chorar por
elle. ( O orador passou a combater largamente,
tirando partido de sua vasta erudiçãO, os argu
mentos de que se servira o Sr. bispo capellão
mór no seu discurso; DIas não é possivel
ordenaI-os, por palavras soltas e oraçOes trun
cadas, cujo sentido se não penetra.)

Sendo chegada a hora da leitura dos pare
ceres, requererão alguns Srs. deputados que se
continuasse a discussão do § 3° para se con
cluir ; e sendo isto proposto pelo Sr. presidente,
decidio-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 idéas j e por isso não pretendo
combater os argumentos de que se têm servido
os Srs. deputados; só luero fazer uma unica
reflexão. Está já muito debatida essa questão; e
eu çreio que ella tem durado tanto, porque
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cada um tem tomado difTerente direcção por se
nllo entenderem, ou por se nlto quererem enten
der uns aos outros.

Se acaso o paragrapho em lugar de dizer
liberdade religiosa-dissesse que este direito
individual consistia em ninguem ser inquietado
em suas opiniOes sobre religião, creio que estava
tudo acabado; estou persuadido que todos
estão conformes em idéas, mas a bulha toda,
ou a que tão é de palavras. Eu quizera esta
mudança de expressão, porque o povo não
comprehende bem o sentido t1estes termos j e
talvez haja imprudencia em conservaI-os.
Alguem haverá que diga, mesmo para nos
calumniar, que nós aulorisamos assim a mu
dança de religillo.

Para que havemos nós dar lugar a esta im·
putaçllO, que é a mais odiosa possivel? E quem
sabe se o povo a esta hora não está já assus
tado? (A' oTde'ln.) Tiremos pois todo o motivo
de escandalo j expliquemo-nos claramenle par:;!
evitar interpretações sinistras. Eu não me
opponho á tolerancia j el1a é inculcada pelo
evangelho, e a razão de que se deriva é
verdadeira e justa; mas torno a dizer, é neces
sarjo explicarmo-nos de maneira d.ifferente para
evitar suspeitas injuriosas j e por isso offereço a
emenda seguinte:

c( Eu quizera que o art. 7° n. 3 em lugar
de liberdade rez.igiosa dissesse-não ser inquie
tado em sua- opiniões de religião.

ce Paço da assembléa, 9 de Outubro de 1823.
-Evangelista. »-E' rejeitada.

o Sr. Dias :- Estou persuadido que não nos
reunimos aqui para tralar de materias religiosas,
e até sobre estes objectos serillo nul1as 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 commmmação dos
seculos, islo é, a catholica apostolica ro
mana; aberrar del1a seria aberrar da eterna
felicidade.

Mas pergunto eu, os arligos do projecto,
em que del1a se lrata, envolve alguma aber
ração desta santa religi:lo? Creio que nllo.
Nel1es se diz que a religillo do eslado é a
que nós seguimos, e que está nos nossos cora·
ções e nos dos nossos constituintes, catholicos
de origem, e de vontade j 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
tralar; para o proprio me reservo para dizer o
que entendo: mas agora neste enunciado fazer
restricções nM posso convir. Que a liberdade
religiosa é um direilo individual, é indubitavel,
porque Deus nllo quer cousas obrigadas; é livre j
ao homem escolhet· esta ou aquelJa rel.igillo : se
errar1na escolha, elle o pagará; nem os meios

coactivos podem fazer senllo hypocritas. (Não
se ouvio o j·esto.)

Julga-se finalmente a materia disculida ; e
propondo o Sr. presidente se passava tal qual o
§ 3° do art. 7°. -Venceu-se que sim.

O SR. PRESIDENTE assignou para a ordem do
dia: 1°, os artigos addicionaes que tinhllo ficado
adiados na sessllo de 7 de Ol,tubro: 2°, o pro
jecto de constituiçllO.

Levantou-se a-silsslloás2horase 10 minutos
da tarde.

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA

PARA JosÉ JOAQUIM CARNEIRO DE CAMPOS

II\m. e Exm. Sr. - A assembléa geral
constituinte e legislativa do imperio do Brazil
manda participar ao governo que tem resolvido
que o dia 12 de Outubro, por ser o do faustis
simo anniversario da acclamaçllo do augusto
imperador do Brazil seja deélarado dia de fe ta
nacional, emquanto se nllo publica a tabella
competente de taes festividades; e que igual
mente o seja o de 7 de Setembro, por ter sido
aquelle em que Sua Magestade tomou a sublime
resoluçãO de proclamar pela primeira vez a in
dependencia do Brazil no sitio do Ypiranga. O
que V. Ex. levar~ ao conhecimento de S. M. Im
perial.

Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa,
em 9 de Outubro de 1823. - João Severiano
Maciel da Gosta.

PARA o MESMO
'.

II\m. e Exm. Sr. - A assembléa geral
constituinte e .Iegislaliva do impel'io do Brazil
tem resolvido enviaI' no dia 12 do corrente
á presença de S. M. Imperial uma deputaçllo
para lhe exprimir os puros sentimentos do seu
jubilo pelo motivo do feliz anniversario da ac
clamação do mesmo senhor. O que participo a
V. Ex. para qne sabendo de Sua Magestade o
lugar e a h.ora em que determinar recebeI-a,
V. Ex. m'o communique para o fazer presente
á mesma assembléa.

Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa,
em 9 de Outubro de 1823. - João Seve7'Íano
Maciel da Costa.

Sessão eUl 1.0 de Outubro

PRESIDENCIA DO SR. RIBEIRO DE ANDRADA

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas
da manhll, fez-se a chamada e acharão-se pre
sentes 64, faltando co'm CaUsa participada os
os Srs. Ve]Jo~o de Oliveira, Pereira da Cunha,
Xavier de Oliveira, Ribeiro Campos, Araujo
Gondim, Lopes Gama, Alencar, Andrada e
Silva, Costa Aguiar, Pacheco e SilvaI Ma-
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rianno de Albuquerque, Silveira Mendonça·,
Maciel da Costa, Camara e Sobreira; e sem eHa
os Srs. Montezuma e Saraiva.

Por faltar o Sr. secretario Maciel da Costa,
completou·se a mesa com o Sr. França, secre
tario su pplente.

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

O SR. CALMON (secretario) deu conta de uma
representação da camara ele Pitanguy da co
marca do Sabará, na provincia de Minas, para
a creação de uma universidade na dita pro
vincia, agradecendo-ao mesmo tempo á assem
bléa o ter cuidado de tão utcis estabelecimentos.
-Foi recebi{]a com agrado e remettida á com
missão de instrucção publica.

Deu igualmente conta da participação de mo
lestla do Sr. Maciel da Costa. - Ficou a ás
scmbléa inteirada.

O SR. MAIA apresentou uma representação
da camara da viIIa do Sabará supplicando uma
universidade na provincia, e indicando a mesma
villa como o lugar mais proprio para aquelle
estabelecimento.-Foi relliettida á commissão de
instrucção publica.

Apresentou mais uma felicitação dirigida á.
assembléa pelo coronel do 1" regimento de ca
vallaria da comarca do Rio das Velhas, em seu
nome e do seu corpo. -Foi recebida com parti
cular agrado.

A este tempo entrou na sala o Sr. Montezuma
e tomou assento.

Passou-se á ordem do dia e entrarão em dis
cussão os additamentos dos Srs. Carneiro e
Vergueiro para entrarem no fim do cap. lodo
til. 2° do projecto de constituição; o 1" of1'ere
cido na sessão de 4 do corrente e emendado na
de 7; e o 2~ of1'erecido na de 7.

(Fallarão os Srs. Andrada Machado, Vergueiro
e Araujo Lima, mas não se entendeu o tachy
grapbo Possidonio.)

Q SR. ANDRADA MACHADO of'fereceu uma nova
redacçãO concebida nos termos seguintes'

cc Deixa de ser cidadão brazileiro :
cc 1°. O que se naturalisar em paiz estran

geiro.
cc 2°. O que fôr privado dessa qualidade por

sentença.-Andmda Machado. »
Foi apoiada.
Julgou-se a materia discutida e passando o

Sr. presidente a propôr, começou pela 1& parte
do additamenlo do Sr. Vergueiro.

o sr. Andrada~acl)ado: - Como todas as
tres emendas ou additamentos concordão nesta
doutrina, e só se nota dif1'erença no motlo de a
exprimir, julgo conveniente votar-se separada
mente sobre a doutrina e sobre a redacçao.
Veja V. Ex. se isto lhe parece bem.

O SR. PRESIDENTE concordou e propoz :
1.0 Se a assemhléa approvava a doutrina da

1" parte do additamento do Sr. Vergueiro, com
a qual se conforrÍlavãO o additamento do Sr.
Carneil'o e a emenda do Sr. Andrada Machado.
-Decidio-se que sim.

2.° Se approvava a redacção do Sr. Carneiro.
-Venceu-se que não.

3.° Se approvava a do Sr. Vergueiro que era
tal qual a do Sr. Andrada Machado.-Deci
dio-se que sim.

Seguio-se a 2' parte do additamenlo do Sr.
Vergueiro; e sendo subdividida á requerimento
de alguns Srs deputados, propoz oSr. presidente
o 1° membro desta subdiviSãO, a saber: o que
sem lic:ença do governo aceitar emprego de
qualquer governo estrangeiro.-Não passou.

Propoz depois: O que sem a dita licença
aceitar pensao ou condecoraçao.-Tambem não
se approvou

Passou-se ao ultimo paragrapho dos addita
mentos, e o Sr. presidente propoz :

1.0 O do Sr. Carneil"o. -Não foi approvado.
2.0 Os dos Srs. Vergueiro e Andrada Ma

chado, por serem conformes.-Forllo appro
vados.

Seguio-se o § 4° do art. 7° do projecto de
constituiçllO, que diz:

cc A liberdade de industria. »

o Sr. Carvalho a Mallo :-8r. presidente, os
alltore~ do projecto que discutimos e que ha de
ser um dia o nosso codigo constitucional, entre
a enumeração dos direitos individuaes, que
ficllo competindo constitucionalmente aOR ci
dadaos brazileiros, enumerarão o da liberdade
de industria. A' simples intuiçãO desta regra
elementar vem de tropel á lembrança quantos
bens tem de produzir.

Depois que os melhores economistas politicos
têm, á força de razOes luminosas, despedaçado
os grilhoes, com que outros pretenderão ma
nietar e algemar a liberdade de industria em
geral e a de commercio, é a todas as luzes
manifesto que quantas providencias lembrarao
aos legisladores antigos e modernos para pro
mover e adiantar a industria nacional, forão
outros tantos tropeços ou estorvos para que ella
pudesse politicamente medrar.

Os antigos estabelecerão coHegios e univer
sidades onde privativamente devião ir alistar-,se
todos os que se destinavão a qualquer ramo de
industria.

Os modernos seguirl10 pela maior parte esta
mesma doutrina, estabelecendo regras, pelas
CJuaes ninguem podia exercer algumas das artes,
nelO professaI-as em publico, sem ter dado
certos annos para o ensino e sob as condiçoes
determinadas nos estatutos ou ordens particu
lares a cada uma.

Mas já modernamente se tem conhecido que
semelhante providencia, não só olIende o direito
particular que cada um tem de dar-se a qual.
quer licito genero de vida e de trabalho, e d
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exerceI-o, mas tambem a utilidade publica, que
nada lucra em que taes empecilhos e embaraços
venhll.o tolher o livre alvedrio. Modernamente a
constituição de Portugal o acaba de estabelecer.

ll.o ha cousa mais conforme á razll.o e ao in
teresse publico j porque motivo se hlloo de pôr
grilhões e embaraços á profissll.o que cada um
póde e quer exercer, se deste exercicio nãO se
segue mal ao estado por maneira que possa pe
rigar a sociedade?

Como, porém, entre as diversas profissões
algumas ba, em que interessll.o Di> costume~, a
segurança e a saude do povo, limitou-se no art.
18 esta doutrina, declarando-se que a lei vigiará
sobre ellas.

No celebre estatuto do grande Turgot já se
fez mençll.o desta excepçll.o, para salval' os
dámnos, que, a não haver regra, resultariilo do
livre ellõercicio das profissões desta natureza e
quando chegarmos a tratar da sua doutrina,
mais largos e vastas reflexões serãO objecto da
sua discussãO.

Sobre a these geral, muitas cousas entre nós
ba; já no ministerio do marquez de Pombal
muitas providencias se derll.o para coarctar e
limitar as restricçoes que havia, por effeito da
instituiçll.o de corporaçoes deste genero.

O Brazil teve sempre nenhuns ou mui poucos
estabelecimentos semelhantes e sómente se eu
contrlloo juizes e escrivães dos officios embandei
rados, por assim dizer, e com uma propria ir
mandade. Mas nem estes silo de todos os
officios, nem são carregados de muitas restric
ções. Àpenas por costume se recorre aos ditos
juizes, qúando alguma obra encommendada vem
a ser entregue, perdida, ou mal feita, ou contra
a vontade de quem a encommendou, o qual em
taes casos recorre áquelle juiz, que á maneira
de juiz de paz, acaba esta pequena quesUlo mui

- summariamente e sem fórma judicial j isto,
porém, é supprivel, pelo modo ordinario, por
quaesquer juizes, servindo de artitros pessoas
intelligentcs da obra em questão.

E' portanto evidente, que a materia do ar·
tigo controvertido funda·se em principios de
Justiça e utilidade geral e por conseguinte
deve ser seIJada com a sancção desta nugusta
assembléa.

o Sr. França;- Sr. presidente, ninguem
póde duvidar de que a liberdade da industria
fôra reservada pelo cidadão na primitiva das
sociedades humanas, quando fez o necessario
sacrificio da sua úbediencia a um governo, qual
quer que fosse a sua fórma. Nós todavia sof
fremos no nosso continente por muitos annos o
tyrannico dominio de um governo metropoli
tano, que cioso do nosso engrandecimento nos
impõz a barbara lei de não darmos um só passo
no conhecimento de maior parte das artes exer-
citadas entre as nações cultas. -

No"sas laboriosas mais forãO obrigadas por

cru eis editos a queimar os seus toscos teares,
em que a necessidade as obrigava a tecer o
algodilo que a terra lhes produzia para cobrir a
nudez de seus innocentes filhos.

Os filhos da terra do ouro forão, como pro
fanos, inhibidos de o lavrar, para assim não
sahirem nunca do aviltamento de uma pobreza
estupida, que os tornasse dependentes de outros
povos aliás invejosos das ricas producções
que a natureza ás mãos ambas lhes libera
lisára.

A recordação pois desta tristissima expe
riencia do abuso do poder nos convida a fa
zermos artigo constitucional de um' direito, que
ninguem na infancia das sociedades poderia
crêr que fosse alguma vez invadido.

Assegurar-nos contra o regresso de um abuso
á tal respeito é o fim do ponto ou proposiçll.o
que se debate. Elia nilo póde soffrer a menor
coutradicção. Se o homem nll.o póde fazer livre
uso das suas faculdades naturaes, para se pro
curar a sua subsistencia, fica inferior em
condição aos outros animaes.

Tenha pois lugar a liberdade de industria na
enumeraçllo dos direitos capitae5 do cidadll.O, já
que os queremos enumerar.

O Sr. Andrada Machado: - (Nao se enten
deu o tachygrapho.)

O SR. MONTEZUMA propoz como mais claro o
unir-se o § 5° com o que estava em debate e offe
receu a seguinte emenda:

« Proponho que o § 4° do art. 7° se una ao §
5°, sendo a sua redacçll.o deste modo: -À li
berdade e inviolabilidade da propriedade-j sup
primida a palavra indust?·ia.-O deputado Mon
tezum.a.),-Foi rejeitada.

Julgou-se a materia discutida e proposto o §
4° á votação, foi approvado.

Passou-se ao § 5° que diz:
cc A inviolabilidade da propriedaàe.)'
Por ni:lo havl::r quem sobre elle fallasse houve

se por discutido; e posto á votaçll.o foi appro·
vado.

Passou-se ao § 6° que diz:
cC A liberdade da imprensa.)
Depois de breves observações, julgou-se dis

cutido, e posto á votaçi:lo, foi approvado.

O SR. CALMON pedio entãO a palavra para offe
recer um additamento ao art. 7° e depois de o
motivar propoz o seguinte;

cc VIl. A igualdade perante a lei.
« VIII. O accesso aos empregos publicos.-

Oalmon.»-Foi apoiado.

O SR. MAIA tambem offereceu o seguinte:
(C O direito de petiçãO.
« A igualdade na presença da lei.-Maia.)

Foi apoiada.

O sr. Henriques de Rezende: - Sr. presi
dente, o § 5° poderia dizer tudo, mas nlto ob-
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stante isto, o projecto traz o da liberdade pessoal,
o da liberdade d'industria, o da liberdade d'im
prensa, que tudo se reduz ao direito de proprie
dade. Por isso n110 julgo fóra de proposito
mandar á mesa ym paragrapho addicional sobre
a inviolabilidade da casa do cidadão; porque a
inviolabilidade da propriedade, que é o objecto
do § 5° quiz a i1lustre com missão entender das
possessões, que não podem ser tiradas ao ci
dadi:lo sen110 em certos casos, que depois se es
pecificão; sendo por isso neces~ario um para
grapho que haja de garantir a inviolabilidade
da morada, que deve ser um asylo sagrado. Es
cuso expôr as razões, porque esta mesma assem
bléa as tem reconhecido desde que adoptou a
lei das côrtes de Lisboa relativamente a este
objecto. Eu mando á mesa o meu additamento.

c( Inviolabilidade de sua casa.-Henriq'U,es de
Rezende.»-Foi apoiado.

O Sr. Andra,da Machado: - Eu requeiro,
Sr. presidente, o adiamento, porque nenhum de
nós está preparado para ver bem a materia. Eu
sou membro da commiSSi:lO, mas assim mesmo
quero renovar as minhas idéas, quero consultar
os IJrincipio~ que me dirigirão; é o meio de
considerarmos a materia por todos os lados j

aliás faremos as cousas sem reflexão.
Os SR,S. MONTEZUMA E ARAUJO LIMA, antes de

se apoiar o adiamento, observarão que primeiro
se devia decidir se a discussi:lo dos additamentos
podia ter lugar ~gora, para se colJocarem em
seguimento dos seis paragraphos do art. 7°, ou
"se deveria reservar-se o exame da doutrina para
o capitulo das disposições geraes.

o Sr. H'enriques de Rezende : - Não vejo
que o meu additamento deva ficar guardado
como os outros para o capitulo das disposições
geraes; porque está intimamente ligado a estas
que aqui traz o projecto, pois é muito natural'
que vindo o paragrapho l'elativo á inviolabilidade
da propriedade, venha tambem o da inviolabi
lidade da morada ou casa do cidadll.o. Portanto
opJ3onho-me a esse adiamento; e se elle não
passar, peço a palavra, para sustentar o addita
mento.

Depois de mais algumas reflexões, consultou
o Sr. pl'esidente a assembléa, e decidio·se que
tanto us additamentos dos SrR. Calmon, e Maia,
corno o do Sr. Henriques de Rezende ficassem
reservados para quando se tratasse..do capitulo
das disposições geraes.

O SR. VERGUEIRO pedio então li palavra, e o(fe
receu o seguinte additamento.

cc Ha direitos individuaes além dos enume
rados. - Vergue'iro.»-Foi apoiado.

O Sr. França: -O additamento do Sl·. Ver
gueiro não póde passar como artigo constitu
cional j diz elle :-Ha direitos individuaes além
dos enumel·ados.- Isso pouco importa á sua
segurança, e manutençllo, se acaso se nllo espe-

cificão. Uma constituiçao requer que seja ex
plicito tudo o que se houver de jurar nella: de
maneira que nllo seja nunca duvidosa a com
preheqsão dos seus artigos, aliás em effeito tanto
i:llporta dizel-o corno nllo.

Se pela continuaçllo do debate da constitui,Çl1O
se advertirem outros dit'eitos, que como capitaes
devl10 entrar na ordem dos enumerados, afinal
fique livre fazer delles menç110 j porque nllo é,
nem póde ~el' nosso intento o excluil-os. Peço
pois o adiamento desta emenda para a segunda
discuSSllO, em que se ha de voltar definitivament e
sobre ps artigos da constiLuiçllO,

Propoilto o adiamento requerido, e senda este
apoiado, e afinal vencido, perguntou o Sr.
presidente se este adiamento ficava reser
vado para quando se discutissem os addita
mentos de que se acabava de tratar.-Vt:nceu-se
que sim.

Seguia-se o art. 8° do projecto de con
stituiçãO.

« 8." enhum brazileiro pois será obrigado a
prestar gratuitamente, contra sua vontade, ser
viços pessoaes. »

O SR, MAIA pedio a palavra para mudar a coI·
locaçllo dos arts. 8" e 12 ; e para isso offereceu a
emenda seguinte;

« Proponho que em lugar do art. 8° se col
loque o art. 12 e depois se seguirá aquelle.
Maia.»-Foi apoiada.

Discutio-se portanto preliminarmente a
emenda e afinal posta á votaçãO, foi rejeitada.

Vollou-se entllO á materia do artigo e o
Sr. Montezuma o(fereceu a seguinte emen da.

cc PI'oponho que se accrescentem ao art. 8" as
palavras-excepto os casos ele segurança, defeza
e salvaçllO publica.-O deputado Montezuma.»)
-Foi rejeitada.

O SR. VERGUElRO propôz tambem a se
guinte;

«( Excepto nos casos marcados na lei,- Ver
gtteiro. » - Foi apoiada.

O SR. PRESrDENTE declarou adiada a dis
cussão por dar a hora da leitura dos pa
receres.

O SR. SECRETARIO CALMON leu o parecer da
commissllo de poderes sobre o requp.rimen to do
Sr. Andrada e Silva, em que pedia licença para
tratar da ~ua saude, o qual ficára adiado na
se5sllo de 6 do corrente.

o Sr. Henriques de Rezende :-Ahi n110 ha
parecer de commissllO; nllo vejo sen110 opiniões
separadas dos Srs. deputados; e portanto darei
tambem a minha opil1illo. 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 praticc)U com outros
senhores que pedirllO licença; e nllo ha razllo
para a nllo concedermos a este que pede agora,
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allegando justa causa. Voto portanto que -se lhe
conceda a licença.

o 81'. França; -O Sr. deputado pede li
cença por tres mezes; eu n!io me opponho a
que se lhe concedão j mas como por um tllo
largo prazo ficamos com menos um deputado,
é necessario que a assemb léa tome em consi
deraç!io as circumstancias em que estamos,
isto é, discutindo a constituiç!io. Eu seria de
voto que, a conceder-se a licença se chamasse
o supplente.

O Sr. Andrada Machado ;-0 Sr. Andrada
e Silva pede os tres mezes de licença, mas
achando-se melhor nll.o se serve da licença e
comparece na assembléa. Portanto nll.o acho
que estejamos no caso de chamar supplente j

isso me parece que só tem lugar em ausencia
certa e (:lilatada.

O Sr. F'rança ;-Não se pense que digo isto
para embaraçar a concessll.o da licença, antes
sou de voto que se lhe conceda, porque não ha
raz!io algnma para se lhe negaI' j mas digo que
convém chamar-se logo o seu supplellte, porque
a representaçt\O não está conlpleta e estamos a
discutir a constituiçãO.

o 81'. Andrada Machado :-Esta impossibi
lidade de comparecer não é longa; se fosse
uma molestia chl'onica, que impede o deputado
de vir á assembléa por muito tempo, então tinha
lugar o chamar-se o supplente, mas a molestia
não é chl'onica e talvez que nem o Sr. deputado
se sirva da licença. Além disto no Brazil não é
consa facil chamar-se um supplente j as dis
tancias são muito grandes j as despezas tarn
bem j e não poucos os incommodos para quem
vem.

O SR. PRESIDENTE, não havendo mais quem
fallasse, propÔz se a assembléa concedia a li
cença pedida.-Venceu-se que sim.

Leu-se tambem o parecer da commissãO da
guerra sobre o requerimento do brigadeiro João
..Tacome de Bauman que pedia a continuação da
pensll.o que pel'Cebia pelo bolsinho d'eI-rei o
Sr. D. Joll.o VI, apresentado e adiado na sessllo
de 17 de Setembro.

o 81'. Vergueiro :-Eu quizera que se me
dissesse o que é isto que se chama bolsinha j

se é algum estabelecimento publico ou par
ticular.

o Sr. Nogueira da Ga=a ;-Havia um de
creto, que- marcava uma quantia mensal, que
pelo thesouro se entregava ao porteiro da ca
mara e guarda-joias da casa do rei D. Joll.o
VI com o titulo de despezas do seu bolsinha;
por este mandava dar esmolas e pensCles que
bem lhe parecião, sem que o dito thesoureiro
do seu bolsinho prestasse contas no thesouro
publico da distribuiçãO da quantia para elle re
cebida, como prestaV!io os outros thesoureiros da
casa real, sendo reservado ao particular conhe-

cimento do rei tudo quanto era relativo ao seu
boI inho.

Com a retirada do rei ficarllo nesta CÔrte al
gumas das pessoas que pelo bolsinho recebill.o
esmolas ou pensOes. Por um novo decreto se
mandou conservar a certas pessoas, o que
d'antes recebião pelo bolsinha do rei D. João
VI; eis· aqui a razão, porque ainda apparecem
despezas do bolsinha, tendo-se ausentado o
rei e nada recebendo o imperador a titulo de
bolsinha.

Apparece este brigadeiro requerendo a cou
tinuaç:lO da pensão, que pelo bolsinho recebia,
visto que n!io fÔra contemplado no decreto,
pelo qual se mandou continuar certas es
molas e pensões, que se davão no tempo em
que o rei se achava nesta cÔrte j e como nll.o
const&sse á commissão da guerra e marinha
quaes furào os motivos porque este pen
sionario fÔra excluido da folha do bolsinha,
devendo dar seu parecer, como lhe fôra exi
gido, julgou necessario que se pedissem ao
governo as razOes porque este pensionario
não foi incluido 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 sufficientelllente discutido o
parecer foi posto á votação e approvado.

Leu-se outro da commissão de fazenda sobre
o requerimento de lzidoro da Costa e Oliveira,
que pedia alguma remuneração pelo trabalho que
tivera na aula de tacbygl'aphia, apresentado e
adiado na mesma sessão de 17 de Setembro.
Foi approvado sem discussão.

Leu-se por fim outro da mesma commissl1o
de fazenda sobre o requerimento de José Pedro
Lopes d'Andl'ade que pedia ser nomeado es
0l'Ívão da decima atl'azada; igualmente apre
sentado e adiado na dita sessão de 17 de
Setembro.

O Sr. Andrada Mach&.do; -Nós não damos
ófficios j e eu não sei para que vem este homem
pedir-nos o officio de escrivão da deeima.
Diga-se-Ihe claramente que não nos pertence
o negocio, que dirija a supplica á Sua Ma
geslade.

o Sr. França; - Tl'3ta-se de dar uma gra·
tificação pecuniaria a um empl'egado na escri
ptlll'açãO da decima atrazada, para cuja cobrança
particular nomeou o governo um magistrado
em (~ommissão.

Eu me opponho inteil'amente a que se dê
gratificação alguma por esse serviço.

A lei tem marcado um premio certo aos ex
actores deste tributo na proporçllo das entradas
que fazem para o thesouro, e cuido que são cinco
por cento divididos pelo superintendente, escrivllo
etc. Ser a d~cima cobrada em tempo pelos su-,
perintendentes parciaes dos bairros, ou arreca
dar-se depois de atrazada por um outro magis-



SESSÃO EM 10 DE OUTUBRO DE 1823 9

trado, é cousa indifferente para a deducçao do
premio, qua a lei tem estabelecido aos exactores.
O que deixou de deduzir·se a favor dos officiaes
das superintendencias da decima corrente, de
duz-se a favor dos officiaes de decima atrazacla
e divide-se segundo as proporções que alli se
ubservão. _

A questão reduz-se pois meramente ao facto,
isto é, se éste cidadão tem ou não tem prestado
o serviço que allega na arrecadação da deeima
atrazada, como escrivao do seu lançamento e
receita. Se com-effeito tem servido nessa com·
missao, deve ser pago pelo premio que a lei
manâa deduzir em beneficio dos mais exactores
da decima corrente, proporções guardadas; e se
não tem servjdo não ha questão. Offerecerei
pois uma emenda ao parecer da com
missao.

EMENDÁ

cc Que se remetta o requerimento do Sllp
plicante ao governo para que faça dividir
entre o supplicante e os mais officiaes da exacção
da decima atrazada (encarregada a unJa com
missão como se diz) os cinco por cento,
que pela lei se manda' deduzir em beneficio
dos exactores na fórma praticada nas super
intendencias particulares, uma vez que-conste
do seu serviço. - O deputado França.» - Foi
apoiada,

O Sr, Nogueira da Ga=a : - O parecer da
com missão da fazenda foi dado com co
nhecimcnto de causa. Na arrecadaçao da de
cima estab~lecida pejo aI vará de 27 de Junho
de 1808 se determinou o numero das pessoas,
que devillo occupar·se desta collecta e a sua gra
tificaçao: tocando aos superintendentes dous
por cento do producto total pelo trabalho dos
lançamentos, e despeza dos livros e pela co
brança, deduzindo mais tres por cento de tudo
o qUe se entregasse nos cofres do tbesouro, aba
tidas as despezas, para serem distribuidos pelos
referidos superintendentes, officiaes, e cobra
dores.

Nesta cÔrte forão nomeados l>uperintendentes
os dous juizes do crime dos bairros, sendo pre
sidentes da junta do lançamento da decima,
composta do escrivao do seu cargo, de dous
homens bons, e de um fiscal.

O rendimento, que por esta incumbencia
percebem os juizes do crime, é sem duvida uma
das principaes partes da sua subsistencia, visto
ser tão diminuto o ordenado que lhes foi arbi
trado; e semelhante incumbencia lhe~ foi con
ferida, esperando-se que apezar da multiplici
dade dos objectos proprios das varas do crime,
que occupllo, fariao todo o esforço para darem
boa conta da collecta da decima: notando-se
porém algum atrazamento na cobrança, e até
~'mperfeição no lançamento da decima, deeao·se
providencias, para se emendarem os descuidos,
e pouca exacção do lançamento, e por ultimo

TOMO VI

se nomeou um magistrado de reconhecida pro
bidade, para tratar da cobrança da decima atra
zada, que supposto fosse insignificante relativa
mente á totalidade da cobrança effectiva desta
renda por anno, não deixava de ser atlendivel a
somma accumulada dos annos antecedentes
desde ]808 até ao presente: ao superintendente
nomeado para a cobrança da decima atrazada
se deu mn official do thesouro para regular e
fazer a devida escripturaçM e se facultou tudo
quando lhe foi necessario, para bel;n desem
penhar, como tem desempenhado osta com
missa.o.

Entrando o superintendente extraordinario
neste trabalho, appareceu o supplicante José
Pedro Lopes d'Andrade, offerecendo-lhe seus
serviços e bom prestimo gratuitamente, mas
sem d-nvida com a esperança de ser nomeado
escrivãO de decima atrazada: assim o m03trou
passado algum tempo, fazendo requerimentos,
que já têm sido indefel·idos pela repartição do
thesouro, visto que não con vin ha nem se pod ia
crear novo lugar de escrivão, para ser nolle
accommodado o supplicante com augmenlo da
despeza da fazenda publica, se obtivesse orde
nado, no caso de eucontrar-se difficuldade em
entrar este novo escrivão na partilha designada
no § 16 do alvará de 27 deJunho de 1808, sem
se reconhecer legalmente o que devia tocar aos
officiaes .nomeados pela lei, e o que deverillo
perder pOt' motivo de suas omissões, no caso
de as terem tido, mÓL'lnente havendo já reque
rimentos a este respeito.

Como porém novamente instasse o suppli
cante recorrendo a esta assembléa para a
creaç~o do lugar, que teve em vista, quando se
offereceu para servir gratuitamente com o 'u
perintendente extraordinario nomeado para a
cobrança da decima atrazada, julgou a com
missM, que havendo-se dado ao dito superin
tendente um oflicial do tbesouro para com elle
servir nesta arrecadação, nàO el'a necessaril? a
creação de um novo escrivlío, e que pOl' isso
não tinha lugar a pretençllo do supplicante :
mas que lhe reconhecia direito a ser gra
tificado pelos serviços que prestar, emquanto
estes forem necessarios, para o que conviria of.fi·
ciar-se ao governo pela repartição competente,
sendo claro que esta gratificação nM devia ser
dada com prejuizo dos officiaes designados pelo
alvará da creação da decima, sem que legal
mente se decidisse, o que eIles devião conservar,
ou perder por causa de voluntarias omissões,
que tivessem tido na arrecadação desta collecta,

Isto é que julguei necessal'io expÔI', para elu
cidar o parecer da comlnissão da fazenda, afim
ue que a assembléa possa deliberar, como achar
justo.

Requerida a votaçM por muitos Srs. depu
tados, propoz o Sr. presidente o parecer á as·
sembléa, dividindo-o em duas partes; a 1" até ás

J2
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palavras pretenção do S"upplicante, foi approvada,
a 2' foi reprovada.

Propoz entll.O se passava a emenda do Sr.
França.-Venceu-se que não.

Depois destes vencimentos ainda se fizerll.O
algumas observaçoes j e em consequencia dellas
perguntou o Sr. presidente se a assembléa ap
provava que se remeltesse o requerimento ao
governo para praticar com o supplicante na
fórma la lei.-Decidio-se que sim.

o Sr. Montezum.a: -Requeiro a V. Ex. que
saiba dos Srs. secretai'ios se já vierãO as infor
maçOes que eu propuz em uma indicaçllo que
se pedissem ao governo sobre certas addiçOes
incluidas na conta da despeza do thesouro pu
blico j porque, se vierãO, como ainda não forllo
á commisSl1o, hafalla na secretaria da assembléa,
e é preciso dar providencias.

Declararllo os Srs. secretarios que ainda se
nllo tinbão recebido.

o Sr. Nogueira da Gam.a : - A faILa não é
da secretaria da assembléa, porque as infor
maçOes ainda nãO vier:l.o j mas provavelmente
vêm amanha. j as cqpias já estava.o tiradas, mas
eu nao achei boa a letra, e mandei que nova·
mente se copiassem por outra melhor.

O SR. PRE>.lDENTE: - Apezar ele ler dado a
hora sempre direi que se acabllo de receber
dous officios do ministro dos negocios do impe
rio em resposta aos dous, que se lhe expedirllo
na dala de hoatem, em consequencia das reso
luções da assembléa, em que se declarou o dia
12 de Outubro, dia de festa nacional, e!;e deli
berou enviar uma deputaçllo a Sua Magestade
pelos tres motivos de ser o dilo dia anniversario
do seu nascimento, da sua acclamaçllo, e da
elevação do Brazil a imperio j e que pelo con
teúdo das respostas, se conclue ter havido falta
de exactidll.O, e conformidade com as decisoes
da a sembléa, pois sendo tres os motivos da
resoluçllo do congresso sómente se aponta o de
ser o anniversario da acclamação de Sua Ma
gestade. A' vista disto parece-me necessaria al
guma declaraçãO.

Fez-se então a leitura dos ditos officios do
ministro de estado dos negocios do imperio,
eoncebidos nos termos seguintes:

«( Illm. e Exm. Sr.- Sua Magestade o Impe
rador ficou sciente de ter a assemblêa geral
constituinte e legislativa deste imperio resol
vido que o dia 12 de Outubro, por ser o do
faustissimo anniversario da acclamação do
mesmo augusto senhor, seja declarado dia de
festa nacional, emquanto se não publica a
tabella competente de taes festividades j e que
igualmente o seja o dia 7 de Setembro, por ter
sido aque11e em que Sua Magestade Im
peria� tomou a sublime resoluçãO de proclamar
pela primeira vez a independencia do Brazil,
no sitio do Ypirangaj como tudo V. Ex. me
participou no seu offieio de !:J do corrente.

O que de ordem do mesmo augusto senhor
communico a V. Ex. para o fazer presente na
mesma augusta assembléa.

«( Deus guarde a V. Ex. Palacio do Rio do
Janeiro, em 10 de Outubro de 1823.-José Joa
quim Oarnei?'o de Gampos.-Sr. Jollo Severiano
Maciel da Costa.»

«( 111m. e Exm. Sr.-Sendo. presente a Sua
Magest&de o Imperador o officio de 9 do cor·
rente, em que V. Ex. participa ter a assem
bléa geral constituinte e legislativa deste imperio
resolvido enviar, no dia 12, á presença do
mesmo augusto senhor uma deputaçllo para
lhe exprimir os puros sentimentos do seu
jubilo, pelo motivo do feliz anniversario da
sua acclamação; desejando saber o lugar e
bora, em que determina recebei-a: Sua Ma
gestade Imperial, não sabendo com certeza a
que hora terminará a festividade, que se ba
ds celebrar em acção de graças na capella
imperial, e a que ha de assistit'; me ordena
que responda a V. Ex. para o fazer presente
na mesma augusta assembléa, que terá toda
a satisfação de receber no paço da cidade tão
il1ustre deputaçãO, logo que terminar a men
cionada festividade.

«( Deus guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Ja
neiro, em 10 de Outubro de 1823.- José Joa
quim Gamei1'o ele Oampos.-Sr. João Severiano
Maciel da Costa. »

Finda a leitura, pedirão-se as minutas dQS
officios expedidos pela secretaria da assembléa,
e conhecendo-se por elIas nascer destes a falta,
ordenou-se que se expedissem novos eom todas
as declaraçoes.

O SR. MONTEZUMA requereu que para não
soffrer demora a expediçllo dos ditos officios se
approv.asse a acta nesla parte; mas a assembléa
não o julgou necessario.

O SR. PRESIDENTE assignou para a ordem do
dia: 1.0 A sancção da lei dos governos provin
ciaes j 2.° A 3' discussão do projecto sobre fun
.dação de universidades j 3.0 A 1" discussão do
projecto de lei para serem isentos por dez annos
de pagarem direitos os productos das fabricas de
ferro e outras.

Levantou-se a sessllo ás 2 horas e 20 minutos
da tarde.

Miguel Oalmon du Pin e Almeida, secretario.

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLÉA

PARA MANOEL JAClNTHO NOGUEIRA DA GAMA

I11m, e Exm. Sr.-A assembléa geral consti
tuinte e legislativa do imperio do Brazil, appro
vando o parecer da commissão de fazenda
sobre o requerimento de José Baptista da Silva,
tenente de milicias da pl'Ovincia do Pará, que
allegando t~r fugido daquella provincia com
o capitãO Joaq\lim Antonio de Macedo, para
nllO serem prezos pelos luzitanns, e terem
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vindo ambes pedir soccorros ao governo a
favor daquella provincia, requer o auxilio
de oitocentos mil réis para poder regressar
á sua casa obrigando-se a pagaI-os logo que
chegue a eJla: manda participar ao governo
que tem resolvido autorisal-o para prestar
ao supplicante os soccorros que julgar conve
nientes e necessarios_ O que V. Ex. levará
ao conhecimento de Sua Magestade Imperial.

Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa,
em 10 de Outubro de 1823.--Miguel Calmon
du Pin e Almeida.

Sessão em 11. de Outubro

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 Cunhá, Araujo GondiID, Andrada
e Silva, Rodrigues Velloso, Alencar, Rocha
Franco, Carneiro de Campos, Corrêa Pacheco,
Marianno d'Albuquerque, Maciel da Costa,
D. Nunõ e Nogueira da Gama; e sem eJla
os Srs. Velloso Soares, Faria Lobato, Hol
landa Cavalcanti, barao de Santo Amaro,
Montezuma e Rodrigues da Costa.

O SR. PHESIDEN'l'E declarou aberta a sessll.o,
e lida a acta da antecedente foi approvada.

A este tempo entrou o Sr. lV10ntezuma e
tomou assento.

Annunciou-se . que estava á porta da sala
o Sr. Felisberto Caldeira Brant Pontes, depu
tado pela provincia da Bahia, e sendo intro
duzido na fórma do estylo, prestou juramento,
e tomou lugar na assembléa.

O SR. SECRETARIO CALMON leu os seguintes
oflicios dos ministros d'estado dos negocios do
imperio e fazenda:

e( mm. e Exm. Sr.-Constando a Sua Ma
gestade o Imperador pelos oflicios do governo
provisorio da provincia de Pernambuco, na
data de 18 de Setembro proximo passado, o
desagradavel acontecimento de terem sido no
dia 15 demiltidos dos seus cargos o presi
dente e secretario do mesmo governo, e o
governador das armas, ficando este preso
na fortaleza do Brum, em consequencia da
indisposiçãO, e desconfiança espalhada pela
tropa, e grande parte do povo contra os de
miltidos; e igualmente o que teve lugar na pro
vincia da Parahyba, em que se havia pro
jectado da mesma maneira a demissão de
alguns membros do respectivo governo: Sua
Magestade Imperial, 0110 podendo ser indiffe
rente aos horrorosos 'males, que resultarão
de tão escandalosos procedimentos, contrarios
á liberdade e segurança individual, e á trao
quillidade publica; e reconhecendo que uma

das p'rincipaes causas destas desordens é a
excessiva liberdade da imprensa, introduzida
naquella provincia, e da qual se valem os
perversos escriptores para fazerem perder a
força moral do governo, e comprometlerem·
n'o desta maneira na opinião publica; me
ordena que remetta a V. Ex. os mencionados
officios, para que, levando-os ao conhecimento
da augusta assembléa geral, constituinte e
legislativa deste imperio, possa esta deliberar
como lhe parecer conveniente ao estado
actual, em que se achão aquellas duas pro
vincias, e que exige não só promptas mas
extraordinarias providencias, para as quaes nlio
se julga o governo autorisado. .

e( Deus guarde a V. Ex. Palacio do Rio de
Janeiro, em ~ de Outubro de 1823. - José Joa
quim Ca1'nei1'o de Oampos.-Sr. João Scveriano
Maciel da Costa. »

Foi remetlido ás commissOes de constituiçãO e
justiça para informarem, em resumo, dos factos
a que se referia o oflicio, e interpô rem o seu
parecer.

e( Illm. e Exm. Sr.-Tendo o governo provi·
s01'io da província da Bahia, dirigido á an
gusta presença de Sua Mageslade o Impel'ador
o oflicio d~ 12 de Setembro proximo passado,
em que expõe a perturbação oc.::usionad a
por indisposições entre os soldados do batalllão
do imperador e do batalhão u. 1, que derllo
causa ao desenvolvimento de algumas des
ordens pela cidade nos dias 3, 5 e 6 do mesmo
mez, commettidas por individuos destituidos
de moral e de verdadeiro patriotismo, e acom
panhadas de alguns roubos e outros insultos;
e igual mente participa as providencias, que
naquelle momento se julgarl10 indispensaveis,
para obstar ás tristes consequencias, que podem
resultar daquellas desordens e para manter-se
o socego publico; o mesmo augusto senhor,
reconhecendo a necessidade de se providenciar
com promptas medidas a este respeito, me
ordena que remelta a V. Ex. para ser presente
na augusta assembléa geral, constituinte e le
gislativa deste imperio, o mencionado o.fficio
afim de que a mesma assembléa, tomando
em consideração a importancia deste objecto,
possa deliberar com providencias promptas e
extTaordinarias, para as qaaes o governo se nl10
julga autorisado.

cc Deus guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Ja
neiro, em 9 de Outubro de 1823.-JoséJoaquim
C(JJrnef,ro deCampos.-Sr. Jolio Severiano Maciel
da Costa. )

Deu·se-Ihe o mesmo' destino que ao antece
dente.

cc Illm. e Exm. Sr.-De ordem de Sua Ma
gestade o Imperador remetto a V. Ex. todas
as consullas resolvida, que baixarão tanto ao
conselho da fazenda, como á imperial junta
do commerciô ácerca de estradas, pontes e
registros, acompanhadas das cópias das ordens
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que existem no tbesouro publico relativas á
cobrança dos impostos applicados para a serra
da Estrella, da conta do seu rendimento
desde 1818 alé fim de Junho do anno cor
rente, e das tabellas do que se paga nas pas
sagens dos rios das Mortes, e Grande da pro
vincia de Minas-Geraes: para que sendo tudo
presente á as!>embléa geral constituinte e le
gislativa do imperio, possa a commissão de
fazenda colher a ilJustraçllo, de que necessita
em negocias semelhantes, que lhe estão
alfectos, como se participou ao governo em
data de 26 de Julho ultimo.

(C Deus guarde a V. Ex. Paço, em 8 de Ou
lubro de 1823.-Manoel Jacintho Nog1Mim da
Gama. - Sr. João Severiano Maciel da
Cosla. »)

Foi remetlido á com missão de fazenda.
Entrou neste tempo o Sr. Faria Lobato e

tomou assento.
O SR. SECRETARIO deu conta da participação

de moleslia do SI'. Mariallno d'Albuquerque.
Ficou a assembléa inteirada.

Passou-se á ordem do dia, cuja 1° parte era
a sancção do projecto de lei sobre governos pro
vinciaes, com a emenda do Sr. Souza Mello
proposla na "essão de 6 do corrente.

O SR. PRESIDJiN'l'E propaz a dita emenda para
ver se era apoiada, e com effeilo o foi por mais
de 30 Srs. depulados.

o Sr. Vergueiro: - A este projecto eu
quereria que se fizessem tres emendas: a pri
meil'a é que na enumeração que se faz das pro
vincias que devem ter maior ordenado entre
esla do Rio de Janeil"Q ; pal'ece-me que ha ab
surdo em assim se não fazer.

Urna de duas, 011 se supp(le que entra na
classe das que têm ordenados menores, o que
é inadmissivel para uma província como a
do Rio de Janeiro; ou nllo se quer que no
Rio de Janeiro baja governo provincial, o
que tambem ~ absurdo, porque não se ha de
negar ao Rio de Janeiro o que se concede ás
outras.

Ainda que nesla provincia esteja o chefe do
poder executivo, e que alguma cousa possa
fazer por si, sem o intermedio deste conselho,
parece muito conveniente nào tirar o poder
executi vo da sua posiÇão, e é nect!ssario que
outros agentes pequenos executem as suas
ordens. Os Srs. ministros podem supprir as
vezes do presidente; mas quem ha de sup
prir as do conselbo provincial, para lantos
negocias, e tão importanles?

De certo seria a maior das injustiças,- dar
ás outras provincias, e não dar ao Rio de
Janeiro, quem cuide na agricultura, no com
mercio) elc.; grave injuria se faria assim a
esta provincia. Portanto é claro que escapou
por inadvertencia o Rio de JaneirQ entre as
províncias, cujos presidentes têm maior ar·

denado. 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 con tratlictorio
o dizer-se que o govemador das armflS é in
dependente, ficando o seu poder em tudo sujeito
ao conselho.

Pertence-lhe o governo das armas, a disci
plina das lropas, e nisto- só é independente,
nem o governo civil tem sobre isto que se
embaraçar com eJJe; mas em tudo o mais
nunca deve ser independente; a força armada
nilo é poder; executa ,aquilJo que se lhe
manda: e nessa parte a doutrina do projecto
está muito bem concebida, tirando-se a ex
pressão da independencia, que é de mais, e
que por meu voto se deve supprimir. A
terceira é sobre a oitava parle do rendimento
das provincias, que se pOe á disposiçilO do
governo.

Eu nilo comprehendo a idéa desta expressllo,
não sei se esta oitava parle é, da renda liquida
ou do total. (O Sr. Andrada Machado disse
- venceu-se que é do total - o orador conti
nuou.) Sendo do lotaI da renda é um absurdo;
porque primeiro se devem tirar as despezas
da arrecadação, e mesmo as que se costumão
fazer na provincia; sem isto, torno a dizer, é
um absurdo applicar a oitava parte das rendas
publicas par?> as cousas, que não silO de absoluta
necessidade, em tempo em que na maior parte
das provincias, as rendas não chegão para as
despez ,isto apenas seria applica vel a algumas
das provincias ; mas não na maior parte, onde
as rendas publicas não chegão para aquil10
que já está determinado.

Com isto só iriamos augmentar o deficit
nessas provincias; ora, augmentar o deficit

,das provincias é dispô r daquillo que não
temos, parece-me que não tem lugar algum.
Ouço dizer renda provincial; mas nós nilo
definimos ainda, nem sei o que quer dizer
renda provincial; toda a renda se chama,
e se entende ser nacional, e é applicada para
as despezas da nação; renda particular de
cada uma das... provincias não a temos, n1l0
conheço alguma que se possa chamar da
provincia, assim como ha, por exemplo, rendas
municipaes; seria bom que a houvesse; mas
não ha.

Portanto a minha opiniãO é que se tire
nesse artigo a expressão, em que se diz que se pOe
á dispo~içàO dos conselhos das provincias a
oitava parte das rendas. Para estas tres alte
raçOes offereço a seguinte

E~IENDA

(C 1.0 Que na enumeraÇllo das províncias,
cujos governos devem ter maior ordenado)
se comprehenda a do Rio de Janeiro. _

cc 2.° Que se supprima a independencia
dos governadores d' armas.
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cc 3.° Que se supprima o pÔr á disposição
dos conselhos provinciaes o oitavo da reGda
da provincia.- Vcrgueiro. »

O SR. PRESlDIINTE propoz separadamente
cada um dos artigos desta emenda.

Foi rejeitado o 1°; e apoiados o 2" e o 3°.
o Sr. Henriques de Rezende ;-Estou pela

emenda que lemlJ.rou o nobre membro nas partes
que forão apoiadas, e quero tambem propôr
outL·a. Uma redacção pouco exacta póde induzir
alguma duvida, porque dizendo-se que ao
conselho compete examina?' as contas dos conse
lhos.. , e do p1'esidente, póde entrar em duvida
se é o presidente da provincia, ou o desses con
selhos; e como aqui o decreto falia do presi
dente da provincia, por isso proponho que no
artigo se diga que examinará as contas do
presidente e dos conselhos; porque antepondo as
contas do presidente ás dOE conselhos, fica-se
cl1tendendo que se fana do presidente da pro
vincia. Eu mando a minha emenda.

cc PropGnho que o artigo 24 § 11 seja conce
bido do modo seguinte:

cc Ao conselho compete examinar as contas
do presidente e a dos conselhos, depois de
legalisadas e approvadas pelo corregedol' da
comarca. - Henriques de Rezende. l) - Foi
apoiada.

o Sr, Andrada Machado: - Antes de en
cetar a quesUlo desejo aclarar um principiu.
Quando a assembléa admittio uma discussão
extraordioaria, depois de approvado todo um
projecto, e antes da ultima· sancção, foi para
evitar algum absnrdo, mas é o absurdo da
mesllla lei, comparados os seus diversos arti
gos, e nonca absurdo por oppOsiÇãO de opinião.

O projecto foi discutido, todas as razoes pró
e contra os seus diversos artigos for1l.o presentes
á assembléa, nadA faltou j e bem ou mal re
solvido, resolveu-se o que se acha, e não têm
lugar mais objecçoes. Aquil10 que sómellte nos
compete fazer é mutilal-o quando houver con
tradicção ou manifesto absUl'do, comparadas as
diversas partes do mesmu projecto, e nunca
absnrdo de causa estranha. Passarei a consi
derar as emendas pela sua ordem.

Quanto á emenda do Sr, Ve(gueiro, como a
primeira parte não foi apoiada, eu mandarei
outra semelhante; ha uma lacuna sensivel, como
o Sr. Vergueiro notou; é preciso declarar a
sorte da administraçno na provif.lcia do Rio
de Janeiro. Decretamos neste projecto uma
fórma de administraçãO em todas as provim'.ias ;
declaramos os competentes ordenados do presi
dente, e a provincia do Rio de Janeiro ficou
no tinteiro, parecendo que ella é privada desta
administração; portanto ha lacuna, e deve pre
encher-se,

Se acaso se quer dar oult'a administraçãO
differente e extraOl'dinaria ao Rio de Janeiro,
por isso que ha aqui tribunaes de administração

como ajunta do commercio e outros, isso mesmo
deve declarar-se.

O Sr. Vergueiro disiie, e disse com muita
razão, que níl.o implica haver nesla provincia
uma autoridade administrativa i é um segundo
agente, que recebe ordens para execular, e
que tem a seu cargo prover, e cuidar dos ob
jectos, que nas outras provincias lhe estão en
carregados; não sei porque ha de ena ser pri
vada de quem lhe promova o melhoramento
de taes objeclos. (O Sr. Montezuma interrompeu
o orador dizendo que estava fór:). da ordem,
porque fallava da emenda do Sr. Vergueiro, que
níl.o tinha sido apoiada; e o orador continuou.)
Sim, senhor, estou na ordem; fallo porque
quero mandar outra emenda, e por isso posso
expôr a minha opinil1O como quizer.

Na minha emenda peço que se declare que
a provincia do Rio de Janeiro, em lodos os
ramos administrativos .fica como as mais pro
vincias, ou que é uma excepção da regra; porque
realmente a lacuna é mui sensivel, e é um tal
absurdo que apenas se crê em uma lei meditada
lanto tempo.

Emquanto;lo 2° arligo vejo em verdad que
o fantasma da independencia militar assusta
as provincias, e a ser essa a razão porque se
quer tirar:l palavra independente, não poria
duvida em conceder que se tirasse, redigindo-se
de outro modo o artigo: nllo se apresente o
papllo aos meninos. Mas eu enlro em du vida
se estará islo ainda em nossas mllos, se está nas
attribüiçoes; eu não estou presente na questllo
que houve, mas tenho minha duvida, porque
nisto nllo ha conlradicçllo, nem ha absurdo,
nl:lo ha nada senão cautela, e prudeocia muito
propria de uma assembléa legi lativa, que nl:lo
se deixa arrebatar, nem succumbir.

Se a assembléa assenta que este motivo é
sufficiente, como cm nada se altera o pro
jecto, pois fica tal como está, supprima·se que
vem a ser o mesmo. Quanlo ao 3° artigo da
emenda do Sr. Vergueiro, realmente é imo
praticavel, e I1ma injustiça da primeira ordem,
ir dar o oitavo do total das rendas da pro
vincia para os fins indicados no projecto,
devendo primeiro que tudo pagar-se os serviços
existentes; se isto se determinasse das sobras,
bem e tava; mas da fórmil, que faLIa o ar
tigo, não é a,;sill1; quer a provincia tenha
sufficientes rendas para pagar as suas des
pezas, quer não, o oitavo dessas rendas é
applicado pam melhoramento, para estradas,
fontes, etc.; e ficaráO os empregados publicos
sem ter que comer, se acaso as rendas nllo
baslarem para esta primeira despeza, e nestes
termos ha absurdo, e contradicção entre os
arligos do projecto.

As objecçOes nllo são novas, forllo 'propostas,
e apezar disto decretou-se ".,

..
e portanto nM sei se no estado em que se
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acha o projecto, nos é permittido emendaI-o;
mas se nisso se assenta, eu como gosto muito
da verdade, e sou livre de prejuizos, se ha
de sabir um desproposito das I)ossas mãos,
emende-se (apoiado, apoiado), e entcnda-se
que é só depois de pagas as despezas da pro
vincia que se applica uma porção para os
melhoramentos particulares. Em outros paizes,
em França as rendas propriamente nacionaes,
não s110 applicadas ás despezas particulares
dos departam~ntos; ha outras rendas para
occorrer a estas despezas, nós não temos isso,
e é preciso das rendas geraes applicar uma
porção para essas despezas. . . . . . . . . .

,
Quanto á emenda do Sr. Rezende, como é

para redacção, e as idéas são as mesmas, a todo
o tempo se póde emendar, comtanto que se não
altere. Tenho pois feito as minhas observações,
e vou mandar a minha emenda para encher o
vasio.

cc Proponho que se declare a sorte da pro
vincia do Rio de Janeiro. - Andrada Ma
chado. »

O SR. PRESIDENTE: - Como a primeira parte
da eml'nda do Sr. VeJ'gueiro está rejeitada, e
esta é comprehendida nessa primeira parte, pa
rece que não póde ser proposta.

O Sr. Andrada Machado :-0 Sr. Vergueiro
o que pede é que a provincia do Rio de Ja
neiro seja declarada provincia da primeira
ordem, e que o ordenado de seu presidente
seja como o de taes provincias; e eu o que
quero é que não haja lacuna no projecto, e
para a não haver se saiba qual é a sorte da
provincia do Rio de Janeiro, declarando a
commissllo que é extensivo o systema admi·
nistrativo a esta provincia, ou que não ha
precisão delle na provincia do Rio de Ja·
neiro, pois é exceptuada. O que peço é sim·
plesmente ordem, e que nlio fique essa pro
vincia no ar.

O Sr. Almeida Albuquerque:-Isto é contra
o regimento; esta emenda não é mais, per
mitta·se·me usar desta expressão, não é mais
do que a outra encapotada j a outra emenda
rliz que o Rio de Janeiro seja comprehendido
nas provincias maiores, e nesta o Sr. deputado
diz que se declare a sorte delIa; portanto é
a mesma idéa que se acha na primeira, e que
já foi rejeitada. Nós devemos executar a lei;
e para executar a lei é preciso que esta emenda
tenha a mesma sorte da do Sr. Vergueiro.
Demais tanto faz que a administraç110 do Rio
de Janeiro se declare, como Dilo se declare,
é o mesmo, isto não tem utilidade alguma.

O Sr. França: - Eu entendo que a emenda
do Sr. Antonio Carlos, não é a mesma que a
do Sr. Verguei1'0 j esta suppõe que o decreto
comprehende a provincia do Rio de Janeiro,
e quer sómente que se declare o ordenado; a

do Sr. Antonio Carlos, quer fazer extensivo
o decreto á provincia do Rio de Janeiro; as
sento que tem muita dilferença uma da outra;
o que eu creio é que a emenda do Sr. An
tonio Carlos induz uma questão preliminar,
se deve ou nll0 emendar-se o decreto, para
fazer-se extensivo á provincia do Rio de Ja
neiro.

Propõz finalmente o Sr. presidente a emenda
ou proposta do Sr. Andrada Machado, e foi
apoiada.

o sr. Montezuma : - O nobre orador fallou
dos effeitos da independdencia dos governa
dores das armas nas provincias; mas o ta
chygrapho declarou qne pelo SUSUITO das ga
leria!;, e sahida do povo não pudéra ouvir o
principio do discurso, e que por isso só co
meçára a escrever quando disse o seguinte) :
Portanto apoio a emenda do Sr. Vel'gueiro,
e n110 a do Sr. Souza Mello, porque não con
segue o fim a que se propoz seu autor. Agora
vamos fi emenda do Sr. Andrada Machado
sobre querer declarar a sorte do Rio de Ja
neiro.

Eu estou convencido que todas as capitaes
têm I1ma goveruança propria e espeeial, n110 só
porque neHa existem os grandes tribunaes e
o poder executivo: mas até por dignidade do
chefe da nação, tudo isto envolve a idéa es
.sencial, que na provincia, capital do imperio,
n110 se administrao os sens fundos pelos mesmos
canaes porque se administrão os das outras
provinciaes; isto é tão certo e tão infallivel,
que o illustre autor do projecto persuadido.
desta verdade, não contemplou a provincia da
capital, por conhecer que não podia ser ado
ministrada como as mais provincias, e por
isso n110 apresentou paragrapbo nenhum sobre
elJa.

Mas diz o Sr. Vergueiro, que se devia de
clarar se pertence á provincia da capital o
mesmo modo de administração, pois que
devia considerar-se a provincia do Rio de Ja
neiro como as outras, e até comprehender-se
nas provincias da l' ordem, porque podia
entrar em duvida se era considerada de outra
maneira.

Eu digo inteiramente o contrario: a assem·
bléa nunca fallou nisto, nem os que fizer110
immensidade de emendas se lembrar110 de tal
additamento, porque nio podia passar pela
cabeça de ninguem qUe a provincia do Rio
de Janeiro sendo a capital do imperio tivesse
l) mesma fórma de governança administra
tiva que tinhão as mais provincias i porque
a consideração de capital, e a presença do chefe
da nação e tribunaes já creados para certas
administraçoes a fazem differente das mais
provincias, para não ser administrada, como
é a provincia da Bahia, Pernambuco, Ceará,
etc., cujos governos em regra propoem e se
dirigem ao chefe da nação.
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O regimen administrativo da capital é pois

differente do de todas as outras, assim como
tem differença entre si os das cidades, vil1as,
lugares, municipios; etc., tudo faz differença
nas suas administrações ainda que todas
sejão relativas. Portanto Mo sei que haja ne·
cessidade de se fazer esta declaração j mas
quando a assembléa queira que se declare,
para que haja nesta parte melhor clareza, então
diga·se que fica administrada como capital
do imperio. , , ... ,

hto tudo, senhores, ha de ser l~arcado

pela constituiçãO, porque é provisorio o que
se decreta, e estou persuadido que ha de
ter alteração, nem eu o sanccionaria se visse
que o projecto da constituição eslava tão adian·
tado que em breve entravamos na discuSSllo dos
goverrJos provinciaes; mas como vejo que
não é facil que cheguemos lá tão cedo,
por isso é que hei de sanccionar este
decreto; e tambem como as razões que me
citão com as mais provincias não ha com esta
da capital, então a fazer-se alguma declaração,
por se julgar preci~a por melindre, ou ex·
cesso de clareza, seja a que aponto, com o que
fica satisfeita a emenaa do Sr. Andrada Ma
chado, e o additamento do Sr, Verguei1'0 :

e nada mais me parece que se deva accres
centar,

Vamos agora á emenda do Sr. Verguei1'0 no
que diz respeito á oitava parte das rendas da
provincia, em cuja suppressão eu não convenho j

mas sim em alguma declaração.
Sr. presidente, estou convencido que quando

a assembléa votou, e approvou esta oitava parte,
nllo teve em vista senão dar ao conselho ren
dimento para as despezas que tinha a fazer,
suppridas primeiro as já estabelecidas; outra
cousa era antinomia e absurdo; nós não
podemos dizer absolutamente que o pre
sid~nte tire a oitava parte das rendas para fazer
as despezas j porque se os rendimentos não
chegarem, corno póde succedel', para as des
pezas actuaes, como se 'ha de ainda lirar essa
oitava? Daqui o que resultava, nllo havendo
para as despezas primarias, era ficai' a tropa
sem comer, e tambem os empre;;ados publicos
e os obreiros que trabalhão. Estas despezas
de que falia o projecto, silo despezas que só
se fazem quando as rendas sobrão j mas devem
então fazel'·se, o que nllo teria facilmente lugar,
admittida a suppressllO do SI'. Vergueiro.
. Portanto corno isto seja materia de muita
Importancia, que vai talvez suscitar questãO
entre o governo e a junta da fazenda, porque
é preciso saber essa oitava parte donde é que
se tira, se é da renda total, ou da renda li
quida, ou das sobras, e ainda nenhum dos Srs.
deputados fez emenda sobre isto, nem lembrou
esta declaraçllo, eu quizera que a assembléa,

tomando em consideraçll.o o que tenho lem
bcado, me dé_se licença para apresentar uma
emenda, que julgo que deverá ser apoiada j

e para isso perguntarei qual é mel\1or, que
hajão duvidas entre a junta da fazenda, e o
pre~idente do governo, fr que por isso fique
sem comer a tropa e empregados publicos;
ou que se ponha esta declaraçllo? Cuido que
todos votaráõ que se declare donde se deve
deduzir a oitava pal'te, A minha emenda é con
cebida nestes termos:

EMENDA

'C( Proponho que se accrescente ao artigo, que
falia do quantitativo, que o presidente póde
dispôr, logo depois das palavras oitava pa?'te as
deduzidas as despezas neces8urias da provincia.
- O deputado Montezuma. )l-Foi apoiada por
mais de 30 Srs. deputados,

o Sr. Carvalho e Metio : - Sr. presidente,
quando neste augusto recinto se tratou da ma·
teria em questãO, por occasillo de notar-se con·
tradicçllo em um artigo de um projecto de lei,
já depois da 3" discusSãO, disputou-se larga e
profiosamerfte, se podia ainda haver alguma
outra diSCUSSãO, apezar de que o regimento só
marcava tres.

Diversos forllo então os pareceres, e por ul
timo assentou esta assembléa, que a houvesse
em dous unicos casos, isto é, quando os artigos
se contradissessem manifestamente, ou quando
apparecesse decretado um absurdo' conhecido.
Razões spbejas erllo estas j porque dado que seja
justissimo, que não haja mais discussões do
que as marcadas no regimento, até para haver
um limite, e não serem interminaveis as questões,
todavia nos casos acima marcados era sobre
injurioso, prejudicialis~imo, que um projecto,
que continha proposiçqes contradictorias ou
absurdas, passasse como lei. Nessa occasillO
observei, que não deveria admittir-se a menor
duvida em conceder a outra diseussao em
semelhantes circumstancias, porque era peior
que tudo que esta allgusta ass.erubléa sanc
cionasse contradicções e absurdos, só pelo ca·
pricho de sustentar a regra geral do regi.
mento,

Debáixo destes pontos de vista, devemos
tratar a materia sugeita, e ver se as emendas
ao projecto pod~m ter lugar. Primeiramente a
do ilJustre deputado o Sr. Antonio Carlos nllo
àeve approvar-se, porque o artigo tendo já pas
sado por todas as discussões, não é contradicçllo
nem absurdo, que se deixasse de fallar desta
provincia do Rio de Janeiro quando se tratou
do regulamento para as outras, e tanto se nao
segue de_ta decisão mal ou injustiça, que
pelo contrario eIla nllo devia abranger a capital
do imperio.

O motivo politico, que nos fez deliberar, foi
que os antigos regimentos têm produzido grandes
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males ás províncias, e importava remediaI-o'
desde a sna origem: era necessario por conse
quencia estabelecer um regimento que fosse
conforme ás suas circumstancias, que regulasse
tudo pertencente aos mesmos governos. -

O remedio para acautelar semelbantes males,
é este provisorio, porque ainda Dão chegámos
ao artigo da constituiçãO, que' ha de regular
o governo das prqvincias j quando lá che
garmos, com muita meditação e sisudo exame
havemos de estabelecer as providencias proprias
para a administraçllo e governo deHas.

Nesse lugar, em que se ba de tratar das
materias administrativas, teremos todo o cui
dade em que os regulamentos sejllo os mais
uniformes com o systema geral de todo o im
perio, mas muito applicaveis ás circumstancias
locaes.

Esta provincia do Rio de Janeiro é a capital,
deve ter diverso modo de administraçllo : nella
reside o poder executivo a quem pertence o
governo: nella estllo os tribunaes C' as diversas
repartiçaes de administraçllo e justiça, fazenda
e economia publica, e portanto ba nma especie
de excepçao, que nao póde quadrar ás outras
provincias, que estilo distantes do lugar onde
se acba o chefe do poder executivo. Accrcsce
que só na constituiçao se poderá determinar,
se nesta provincia mesmo deve haver conselho
ou governador de provincia.

Em França. ba só prefeito de policia.
Esta quesLao ba de ser, ao menos pelo meu

voto, rejeitada: mas de certo é a occasião
propria para disputaI-a, e por ora só tralamos
de um governo provisorio para remediar males
presentes. Penso que tenbo sufficientemente
respondido ás objecçoes produzidas a este res
peito. QuanLo á segunda, em que se diz seguir-se
grande absurdo de determinar·se, que o gover
nador das armas é independente não posso
persuadir-me, que se considere absurdo em
tal proposiçll.o.

A materia deste artigo foi aqui discutida, e
vencida em lres discussOes : bouve diversas opi
niOes, e passou como está, pela maioria deli as.
Nao ba antinomia j bem que em algumas
especies se diga que é independente, sll.o mais
os artigos, pelos quaes ficllo dependentes do
governo civil segundo a natureza das materias
abi decididas, e só se verifica antinomia,
quando uma lei decide em geral con tra o
senLido de outra, ficando assim em collisllo
manifesta j e pelo que fica dito nllo se
verifica assim antinomia na lei que discu
timos.

Tambem nao póde considerar-se absurdo
rigoroso, que nllo sf'ja declarado expressa
mente independente o governador das armas,
porque esta autoridade só deve reger a tropa,
e nao deve jámais haver duas autoridades
acepbalas em qualquer provincia, o que nao
póde deixar de produzir grandes males, mór-

meute nestes tempos, em que a tropa tem
ultrapassado os seus deveres. Seria necessario
e conveniente marcaI-os com muita cautela,
e pôr verdadeiros limites e raias a estas duas
autoridades, civil e militar. Quanto á 3"
emenda relativa aos rendimentos para se dar
a oitava parte é mais difficil fazer um regu
lamento fixo.

Nós ainda nl10 estabelecemos o modo da
nova administraçao j até agora sabe-se, que
cada uma provincia administrava e (;obl;.ava
as suas rendas, fazia com ellas as despezas
que estaVl10 ordenadas, e remettia para o the
souro as sobras, se as havia. Quaudo esta
belecermos a administraçll.O da fazenda na,cional
e o systema que houver de adoptar.se em geral,
eutao poderá dar-se para as estradas e
outras obras publicas, o que se julgar possivel
e util.

O que aqui se assentou sobre a oitava
parte, foi na supposiçl1O de que havendo
sobras, de1las se tiral'ia j porque era huprati·
caveI que se tirasse do total das rendas, quando
primeiro se devião fazer as despeztls neces
sarias, e que estilo determinadas por leis e
ordens.

Portanto nesta parte deve ha ver a declaraçao
seguiu te-depois de pagas as despezlls ordi·
narias da provincia.-Verdade é, que nem em
todas as provincias se poderá isto verificar,
porque em muitas dellas não ha rendas que
cheguem para as despezas, mas ao menos se
verificará na maior parte delias. Com as mo·
difiraçoes expostas, Sr. presidente, cuido que
cessao as duvidas e difôculdades, e póde passar
este cançado projecto, que tanto trabalho e con·
sideraçoes nos tem devido. _

o Sr. Arouche Rendon: - Sr. presidente,
os illustres deputados os Srs. Carvalho e
Mello, e Montezuma, têm desenvolvido a ma·
teria ampla e sabiamente, e têm dito tudo
quanto eu poderia dizer, e para que antes
tinha pedido a. palavra. Repetir o que elles dis·
serão seria desperdiçar tempo. Contentar-me-hei
em dizer pouco em resumo.

Quando esteve este projectQ em discussao,
Sr. presidente, eu mandei á mesa uma emenda
que ha de constar da acta: ne1la di7.ia eu,
que o governo das armas devia ser sujeito em
tudo ao governo da provincia, á excepçllo só,
mente das materias puramente militares, de·
terminadas no regulamento, e na execução
daquellas ordens que immediatamente a elle
fossem dirigidas pelo ministerio. Esta emenda,
posto que apoiada, nao passou, e ficou sendo
a. regra, que o governa.dor das armas era inde
pendente do gqverno da provincia (chamo go·
verno ao presidente, e seu conselho).

Daqui resultou que se puzerllo e se vencerllo
tantas excepçOes daquella regra, que ficarão as
excepçoes como regra, e a regra ficou quasi
sendo nuHa.
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E' por isso que eu agora acabo d.e apoiar
a emenda, que tem olferecido o Sr. Souza
Mello, para que as excepções fiquem sendo
regra e esta fique sendo excepção; e por ella
voto, porque se não é absurdo, ao menos é
um defeito que choca serem as excepçOes
mais comprehensivas do que a regra. A ma·
teria vencida fica existindo: nll.o ha mais do
que transpôr. para evitar o defeito. Quanto
ao outro defeito, que se nota de se deixar a
oitava parte das rendas de cada provincia á
disposiçãO do governo, tambem eu voto pela
emenda de tal defeito, porque quando elle
passou eu votei o contrario. Como votaria eu
que das rendas de cada uma das provincias
fosse separad? a oitava parte ás ordens do go·
verno para obras novas, quando eu sei que na
minha provincia, e em muitas outras, as rendas

'nM chegll.o para pagamento dos empregados,
crescendo por isso annualmente o deficit? Avo·
tação que houve de certo foi serrl todo o conhe·
éimento de causa.

E' portanto preciso remediar este engano,
para que essa oitava parte se não verifique
senll.o nas sobras quando houverem. Emquanto á
lacuna que os Srs. Audrada Machado, e Ver
gueiro, descobr'em na lei, por se não ter fallado
na provincia do Rio de Janeiro, pretendo que,
ou a lei seja extensiva a esta provincia estabe
lecendo-se a ordem do preside"nte della, ou se
dê a razãO porque não é comprehendida, de
certo, Sr. psesidente, me admiro muito desta
censura.

_Quando o Brazll era colonia, o Rio de Janeiro
tinha governador como as mais provincias:
logo que a côrte aqui fez o seu assento, o conde
de Arcos deixou de governar, e só ficarll.o exis
tindo os governadores das demais provincias.
Aqui estava o mini terio, e os tribunaes que se
crearão, encarregados das differentes adminis
tL'açOes. Seguirão-se na:> provincias os governos
provisorios, presente de nossos irrnllos lusitanos;
com elles começou as desordens nas provincias,
e elles fizerllo lembrar esta lei nova.

Toda esta assembléa sabe P. sabia que ia
fazer uma lei para os governos das provincias,
e nll.o para o Rio de Janeiro, onde 11110 havia
g~verno provisorio. Logo, onde está a lacuna?
FICará viciosa a lei, se agora se lhe ingerir esse
enxerto; e portanto ~oto que nesta parte se nllo
deve tocar na lei.

o Sr. Lopes Gama: - (NãO se entendeu o
tachygrapho Viclorino.)

O Sr. Costa Aguiar: :- Sr. presidente, pela
simples leitura deste projecto sobre os governos
das pruvincias, vê-se claramente que .elle nllo
póde reger para a do Rio de Janeiro, que nilo é
possivel ser' governada por semelhante fórma
de governo, por estarem aqui as cousas mon
tadas em outros eixos. Convenho que para o fu
turo possa isto ter lugar, particularmente se a

TOMO VI

séde d~,im~erio fÓr mudada para outra parle;
porém Jamais agora; e sil.o tll.o palpaveis as ra
zOes, que seria perder tempo, se pretendessemos
provar o barulho e confusão que entll.o haveria:
nll.o podendo por ol'a ser applicavel para as
nossas circumstancias actuaes o que lembrou o
Sr. Vel'gueiro sobre Paris, porque outro é alli o
systema estabelecido.

Entl'etanto como temos adoptado o principio
de que as leis sej1l.o publicadas sem preambulo
no qual por via de regra se expunha, ao rneno~
até aqui, quaes as razOes e motivos da publi
cação das mesmas leis, nllo me opponho a que
se declare qual a sorte da provincia do Rio de
Janeiro, como )Jret~ndeo Sr. Andrada Machado;
fazeudo-se um artigo separado, não só pelas
razOes que aqui têm sido expendiuas como
igualmente pela allençll.o e consideração que no"
deve merecer esta mesma província,

Quanto ao que pretende o SI'. Vergueiro na
segunda parte da sua emenda, sobre supprimir
se a independencia dos governadores das armas,
tambem me não opponho, particularmente ha:
vendo observado que isto tanto tem assustado,
e o negocio fica sendo sempre o mesmo j lima
vez que no projecto se marcão as excepçOes
dessa independencia, restringindo-se quauto é
possivel as attribuiçoes dos mesmos governa
dores.

Quanto porém á emenda do Sr. Montezuma,
nada ha tão justo, e até em certo modo está
isto entendido j porque devem ser pl'Ínleiro
attendidas as despezas necessarias e indispen
saveis das provincias, e o competente paga
mento dos empregados publicos, e mais autori·
dades das mesmas, sem o que tudo seria
desordem. Resumindo pois minhas itléas, voto
pela emenda do Sr. Andrada Machado para
que se declare, que' a lei nilo póde ter lugar
nesta provincia j e voto lambem pela segunda
parte da do dito Sr. Vergueiro e pelo accres
centamento proposto pelo Sr. Montezuma.

O Sr. França ;-Esta discussão é restricta
ao conhecimento de haver ou nilo haver anti·
nomia, ou ab~urdo na lei que lia de sanccionar
se : nenhum dos Srs. deputados pois pócle fallar
senll.o de se assumpto. Touavia ouvi dizer a
um illustre preopinante, que era neces ario
ueclarar a sorte da provincia do Rio de Ja·
neiro, ,oUS pergunto eu, diz isso algum rcspelto
de antinomia, uu abõurdo que é a maleria de
que se trata? Nao, certamente. Logo, tollatu1'
questio.

Quando o projecto veio Á assembléa, e nella
se discutio, foi sómente com o intuito ue dar-se
aos outros circulos provinciacs governos ada
ptados ás suas circumstancias j e nau se tratou
de comprehender nas di posiçoes da lei a pro
vincia do Rio de Janeiro. Se e.la pois deve,
ou 0110 deve ter um prefeito, a exemplo do
que se pratica em outra naçOes, 011.0 é questll.o

J3
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para agora; em tempo proprio, e quando se
i so propuzer em projecto, que seja compe
tentemente debatido, se decidirá j e para então
reservo o fal1ar nessa these que por agora é
absolutamente estranba do assumplo sobre que
versa o nosso debate.

Por outra parte se disse, que cumpria sup
primir-se a clausula da independencia do go
verno das armas. Con venho nisso attendendo
a que no § 28 da lei se diz que o comman
dante das armas é independente do presi<iente
da provincia, quando no § 29 se estabelece
que Mo póde fazer emprego da força armada
contra os inimigos internos sem que nisso con
venha o presidente; o que implica algum
tanlo de subordinação, que coutradiz aquel1a
these absoluta j pelo que' ficarião mais bem
conciliados os dilos dous paragraphos, suppri
mindo·se na redacçãO essa clausula da inde
pendencia, que póde dar azos a conflictos de
jurisdicçoes entre as duas principaes autori
dades das provincias. Em terceiro lu~ar tem-se
dito que é absurdo decrelar-se a deducção de
uma quola pude do residuo das rendas de
cada provincia, para ser empregada em suas
bemfeitorias telTitoriaes j p.9rque em hypo
tile e se nllo t1á esse residuo em muitas pro
vincias.

1 ão vejo nisso nem sombra de absurdo:
a lei é gernl para toda;; as provincias; se
algu mas não lêm residuo, ahi fica sem appli
cação pratica a ua disposiçãO, porque falta a
materia sobre que recabe a mesma disposiçãO.

O Sr. Duarte Silva :-Sr. presidenle, levanto
me para fallar sobre a emenda do Sr. Mon
tezuma. O artigo em questao manda positiva
mente que a 8" parte de todo o rendimento das
provincias fique á disposiçãO do conselho; e
isto não consente a interpretação que se lhe
tem querido dar aqui.

Se uma provincia tem de rendimento, por
exemplo, 8 contos de réis, deverá separar-se
um para as despezas ordenadas pelo conselho,
e sele ficaráO para as ordinarias. Ora, ha
província cujo rendimento não basta para
estas; e por consequencia parece absurdo
di trahir-se o seu rendimento para outras
applicaçoes, deixando de pagar não só á
tropa, e empregados, como se acaba de dizer,
mas até aos credores da fazenda publica,
fa\lando-se á boa fé dos con tractos : isto em
verdade muito repugnará a todo aqllelle que
ama a justiça.-Voto pois pela emenda.

o Sr. Ferreira França :-Eu peço a pa
lavra, Sr. presidente, para requerer primeiro
que tudo que se não passe á sancçl10 do
projecto, sem nova redacção. Depois pergunto
se acaso póde dizer-se absurdo aquillo que
se julga injusto. (Apoiado, apoiado.)

Se póde, digo que me pare:ce que o projecto
envolve alguma cousa de injustiça. J ó acr.la-

mámos um imperador para nos reger, e
com os seus competentes direitos; mas os
povos não declararão de maneira alguma,
que aquelles direitos que-elles pudessem con
servar se lhes tirassem; elles estavao na posse
de eleger os seus governos provinciaes ...

e parece-me haver injustiça em se lhe tirar
a eleiçãO destes governos. (A' ordern, á m·dern.)

Eu estou fallando da injustiça ou absurdo
que me parece haver; agora se não querem
que eu o aponte, enti'io digl10 que não falle ;
mas eu exigirei tambem Clue se observe o
direito que tenbo de pedir e reclamar pelo
que me parece justo.

Eu nl10 vi que o governo eleito na minha
provincia, e de que foi membro o honrado
collega o Sr. Francisco Carneiro, fizesse os
males de que o têm accl.lsado, e tambem
vejo que é melhor que o filho da província
governe do que o de fóra, naquella que
tem filhos capazes de governar; e eis-aqui
porque requeiro, pelo direito de petiçl10 que
tenho, a faculdade de reclamar a favor da
minha proviucia; por conseguinte fação-me,
meus senhores, o favor de me não interromper.
Perguqto pois se posso continliar ? (P6de,
p6de, t1isserão alguns Srs. deputados.)

Eu estava dizendo que havia absurdo na
lei, segundo o meu modo de pensar; as
provincias, por exemplo, a da Bahia e a
de Pemambuco, por ventura não têm filhos
capazes de governar a provincia eleitos pelo
povo que os póde conbecer, e que tem direito
de os eleger? Pergnnto não seria mais util
que um filho da provincia a governa5se, 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
parenle ? Digo que o filho della; pois o
parente, apezar do vinculo que o liga, não
governa tão bem como o pt'oprio, que tem
mais interesse nella. O mesmo digo da pro
vincia; deve ser governada pelos seus proprios
filhos, e não pelos das outras.

Não digo que seja inteiramente da eleiçãO
do povo, màs que o povo os proponha para
deIles escolher o governo. (A' ordem.) Queira
V. Ex. fazer o favor de me chamar á ordem,
quando entender que eu saio della ; mas nao
os Srs. depu lados.

O SR. PRESIDENTE :-Seria bom que o Sr. de
putado se cingis"e só á matel"Ía da diSCUSSãO,
isto é, á parte em que suppOe antinomia ou
absurdo.

O MESMO ORADOR: - Eu logo em principio
propuz se o que eu julgava injusto podia chamar
absurdo, e assentou-se que sim j e sobre o que
julgo injusto é que estou fallando, porque o
considero absurdo. Meus senhores, eu faço
uma comparaçao muito simple , e já peço perdao
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a esta assembléa, e a este povo que me está
escutando, da comparaçl1o que faço: qllem de
fende melhot' a casa, o cM manso della, o ou
valente de fÓt'a? Já disse que peço pet'da.o desta
comparaçllo.

O cão que melhot' defende a casa, é o ct'iado
nella que lambe as ml10s daqneUe que o sus·
tenta, e que é como o servo que ama a seu
amo que lhe cobre as carnes, e o sustenta;
este é que é o bom guardador, e nllo o cllo
valente de fóra, que até morde os filhos de
casa.

Assim, senhores, deixemo-nos de cães de
fóra, ainda que sejão valentes, para nos defendeI'
a casa.

Sejão nomeados o presidente e o gover
nador de armas pelo povo, e o governo escolha

, de entt'e estes nomeados o que achaI' mais
capaz.

E' o que tinha a dizer sobt'e o projecto, que
contém absurdo, porque contém a maior injus
tiça.

O SR. CARNEIRO DA CUNHA: - O nobt'e de
putado deve mandar a slla emenda á mesa.

O SR. FERREIRA FRANÇA :-Isso é um tra·
balho muito gt'ande j mas emfim vou escrevel-a.

O MESMO SR. DEPUTADO mandou á mesa a
seguinte:

EMENDA

cc Peço que o presidente e o governador de
armas sejão propostos pelo povo, tendo-os ele
gido na fórma das mais eleiçaes ; e dos pro
postos o governo nomêe o julgar mais apto.
Antonio Fen'eira F?·ança. )-Nllo foi admittida
por contt'aria ao vencido.

O SR. E'RESIDENTE declarou que tinha dado
a hora das indicaçoes j mas requet'endo alguns
St's. deputados a prorogação da diSCUSSãO, con
sultou-se a assembléa, e decidio que conti
nuasse.

(Fallárão então os Srs. Carneiro da Cunha,
Souza Mello e Brant Pontes, mas na.o se en·
tendeu o tachygrapho.)

O SR. PRESIDENTE perguntou se a assembléa
julgava sufficientemente di cutidas as emendas
sobre as antinomias e absut'dos de que se havia
tratado, para proceder ii votaçl1o.-Decidio-se
que sim.

Passou entllo a propôr :
1.0 A emenda do Sr. Vergueiro na parte

que diz que ~e supprima a independencia
dos governos das armas.-Foi approvada.

2.° Se esta resoluçllo prejudicava a emenda
do Sr. Souza Mello.-Venceu·se que sim.

3.° Se passava o 3° artigo da dita emenda do
Sr. Vergueiro.-Decidio·se que não.

4.° Se passava a emenda do Sr. Montezuma.
-Foi approvada salva a redacça.o.

. 5.° Se passava a do Sr. Henriques de Rezende.
-Foi approvadu. '

O SR. DIAS requereu a votal,:ão nominal para
a sancção do pt'ojecto: e sendo proposta foi
approvada.

Sahirão então da sala os Srs. Ferreira França,
Silva Lisboa e Teixeit'a da Costa que declat'arão
que não votavão por nllo terem assistido ás
discussaes.

Pt'ocedeu-se logo á dita votação, e ficou sanc
cionado o projecto por 53 votos contm 8.

Votárt\o contra: os Srs. Xavier de Carvalho,
Paula Mello, Fortuna, Dias, Cruz Gouvêa, Fel"
rl::ira Nobre, Carneiro da Cuuha, Henriques de
Rezende.

Votárllo a favor: os Srs. Andl'ada Machado,
Gomlde, Bastos, Navarro, Ribeiro Campos, An
tonio Calmon, bispo capellt\o-mór, Pinheiro de
Oliveira, Gama, Lopes Gama, Araujo Vianna,
Duarte Silva, Ribeiro de Rezende, Muniz
Tavares, Fet'reira Bat't'eto, Montezuma, Carneiro
Accioli, Teixeira Vasconcellos, Rodrigues de
Carvalho, Caldas, Rezende Costa, Costa Aguiar,
Souza Mello, Fernandes Pinheiro) Maia,
Arouche Rendon, Rocha, Senna Ribeiro, Furtado
Mendonça, Saraiva. Costa Carvalho, Andrada
Lima, Teixéira de Gouvêa, Carvalho e Mcllo,
Pedreira, Carnal'a, Ft'ança, Ribeiro de Sampaio,
Cavalcanti de Lacerda, Ornellas, Almeida e AI·
buquerque, Galvt\o, Miguel Calmon, Fel'feira de
Araujo, Vel'gueiro, Araujo Lima, Costa Barros,
Alvares da Silva, Oliveira MacieI, Faria Lobato,
Sobt'eira, Brant Pontes.

Concluida a votaçll.o, decidia a assembléa que
se fizesse nova redacçãO da lE:i em conformi·
dade das emendas approvadas, e que voltasse
á mesa para se resol ver se estava COnfOl'llle ao
vencido.

O SR. PRESIDENTE disse que se havil10 índi
caçOes, se podião oITerecer no que restava da
hora.

O Sr. Ca.rneiro da Cunha. :-Sr. presidente,
'é com muita magna e dôr do men coraçll.o que
eu vejo no 007'reio do Rio de Janeiro um ar
tigo extt'ahido de outro periodico, em que se
mostra que para a Bahia expedira o ministro
da gnerra uma portaria para se rp.melterem
para o Rio os prisioneiros europens, que qui
zerem assentar pl'aça para servirem pelo espaço
de qualt'o annos.

Apenas posso crer, SI'. presidente, que este
ministro tomasse semelhante medida.

Eu vejo que por essa portaria se mandão
vir homens, que eu não sei como os poderemos
vêr no nosso seio: homens que tingirllo suas
mãos n~sangue dos honrados brazileiros I

Como é que se mandllo vir taes homens para
gat'antit' a nossa segurança, depois que talarllo
nossos campos, depois que fizerão profissão de
todas as maldades contra nós, e que forão
contra nossa causa e cOlltra a reivindicaçãO dos
nossos direitos?

Será possivel, 1'. presidente, que estes
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homens venha.o para o nosso seio, e que nós os
possamos receber? !

Set'á passivei que vejamos a sangue frio, e
com coração tranquillo, semelhantes individuas
que nos quizerão sacrificar, e que eu cuido que
ainda nos perseguem? !

Havemos admillil·os quando ainda tI'aba
lhamo para consolidaI' a nossa independencia? I

Poderão estes homens algum dia ser nossos
amigos?

Julgo que nao. Pois para que os queremos?
Terá a naçãu precisão de lançar m1l.o de

inimigos para defender e sustentar a sna causa?
Ou o augusto chefe da naç1l.0 acaso preci

sará de luzitanos pam sustentar o throno, que
a nação brazileira levantou para nelle o collocar
como seu primeiro monarcha?

NlIo ; n1l.0 se precis1l.0 de semelhantes homens
para cousa nenhuma. Nunca tal gente poderá
ser boa.

Uma Il1edida dest; natureza, Sr. presidente,
não póde ser sen1l.0 um erro do ministro
da guena; é contra elle que eu falia; e
sempre quando eu fallo contra o governo,
me dirijo só aos ministros; nunca contt'a
aquelJe que nenhuma responsabilidage tem,
e que a mesma constituiçãO faz impeccavel,
(Apoiado, apoiado.)

Respondno pois os ministros pelo que fazem,
aliás não ha constituiç1l.0, nem segurança, nem
sei como poderemos consolidar a nossa obra.

O negocio é de summa importancia, e
merece toda a consideraçll.o; nem permit
lamas que s~ diga que nesta assembléa os
deputados não têm coragem para pedir a
re:>pon. abilidade de um ministro, que procede
de semelhante maneÍl'a... que pretende metter
entre nós esses monstros tintos no sangue
daquelles que perder!\o a vida no campo da'
batalha pela defeza da patl'ia I

Eu mesmo a peço. N1I.o sei se arrebatado
no meu discurso pelo enthusiasmo terei offen
dido alguem; se as~im é, os meus nobres
collegas me perdoem.

Falia contra este ministro, porque esta
medida me parece iníqua, 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 tenhao levado as provincias ao desgosto
e á desconfiança. (Apoiado, apoiado.)

Isto não é a opinião de um homem parti
cular, ou de dous, tres, ou quatro, que apezar
de pouco conforme á conservação da harmonia
fosse lançada indiscretamente por um escriptor,
em um periodico; é uma portaria do ministro
da guerra, de uma das primeiras autoridades,
·que deve vigiar pela segurança publica.

Como é isto, Sr. presidente I Ha pouco
tempo veio remettido a esta augusta assembléa
para deliberar um negocio desta mesma natu-

reza, e qual foi a delibet'açll.o ? Que es tes
II )~ens regressassem para os seus lat'es, e
llu~ a nação brazileim tivesse até a generosi
dade de mandar que se apromptassem trans
portes 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 n1l.0; e tambem certo estou
que estes meus sentimentos são os de todo
o brazileit'o honrado, que deseja sustentar a
dignidade da sua nação.

Portanto resumindo tudo quanto tenho dito,
peço que se exij1l.O do governo informações,
sobre os moti vos que o at'rastarão a tomar
semelhante medida; e como estou desconfiado
que talvez no batalhão do impet'ador já exislão
alguns desles homens com praça, peço tambem
que quando aqui chegarem n1l.0 desembarquem,
e que igualmente com os outros sejão remet
tidos para Portugal.

Mando á mesa a minha indicação, e igual·
mente o periodico p<lra ser lido, pois póde
ser que alguns dos St's. deputados o não
tenhão visto.

INDICAÇÃO

«( PI'oponho que se peção esclarecimentos
ácerca da portaria de 2 de Agosto do ministro
da guerra, remetlida á junta da província da
Bahia, que manda remetter para o RIO de Ja·
neil'o os prisioneiros de guerra; e que se tiverem
sentado praça alguns lusitanos dos mesmos no
batalhão do imperador, estes n1l.0 desembarquem,
e que sejão mandados para Portllgal.

« Paço da assembléa, 11 de Outubro de 1823.
- CameÍ1'o da Cunha. ))

O Sr. Montezu~: - Sr. presidente, eu
ouvi dar a hora, e na fórma do regimento está
a indicação adiada; mas corno tenho visto a
assembléa prorogar a sessão por outras cousas
em iguaes circumstancias, e n1l.0 sei se de tanta
monta, peço qu.e tambem se prorogue agora.

A provincia da Bahia, assim como ha de
ver com .muito desagrado que nos seus
corpos entrem soldadlls lusitanos, assim ha
de ter muita satisfaç1l.o sabendo que a assem·
bléa tomou em consideração a indicaçno do Sr.
Cunha. .

O SR. ANDRADA MACHADO: - A prorogaç1l.0
pal'ece que deve ter lugar; já hoje mesmo se
praticou por causa de menos entidade.

o Sr. Carneiro da Cunha: - Eu falia não
como deputado de uma provincia, mas como
deputado do Bl'azil inteiro; e todas as vezes
que eu vir que é preciso dizer alguma cousa a
bem deHe, hei de fazel·o, seja o resultado qual
fÓr. (Geralmente apoiado.)
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O SR. PRESIDENTE pro.pOZ á assembléa se
prorúgava a sessão: e decidia-se que sim.

Requereu enlão a urgencia da indicação o
seu illustre autor; e sendo apoiada e vencida,
fez-se a segunda leitura, e entrou em dis
cussão.

o Sr. Andrada Machado: - Eu quizera
ainda accrescentar que se pedisse a copia
authentica dessa portaria, para nos certifi
carmos, que no mesmo tempo que vinha este
negocio á assembléa, para nós o decidirmos o
ministro da guerra tinha a ousadia de tomar
semelhante medida, como para zombar dos re
pre entanles da nação.

Peço pois que não só venha a informaçllO,
mas tambem a portaria, e que o ministro diga
qunes farão os motivos que teve para assim
obrar.

E' preciso que nos entendamos com este mi
nistro corrompido, e o mais 'corrompido que
tenho visto até agora. (Apoiado, apoiado.)

Eu mando o seguinte addilamento.
cc Que se peça copia authentica da portaria

de que trala a indicação.-Andmda Machado.))
-Foi apoiado.

O Sr. Henriques de Rezende : - Ha pouco
ouvi qucixar-se o ministro no seu officio que as
desordens que vão pelas provincias do norte
nascem da liberdade da imprensa: nunca e sa
liberdade se acabe entre nós!

De certo, se não fo_se a liberdade de imprensa,
nunca nós teriamos noticia dessa portal'ia ; e é
de reparar, que sendo o Diario do Governo tão
exacto em publicar outras portarias, deixasse
essa no tinteiro. Ora, agora pergunto, quem é
anarcbista? Quem com portarias desta natureza
vai chocar a opiniãO geral, e provocar o resenti
menta dos povos, obrigando.os a emparelhar e
tratar como cordiaes amigos boje áquelles que
hontem nos com haterão, e derramárão o sangue
urazileiro; ou é qnem clama conlt'a semelhantes
procedimentos do ministerio?

Não é preciso que nioguem mande incendiar
as provincias ; essa parlaria falia por si mesmo;
é ella, SI'. presidente, e outros papeis que aqui
se publicãO, qne têm posto as provincias em so
bl'esalto, e desordem: lêa-se uma correspon
dencia, que vem no nia1'io do Governo n. 52,
em que se nos ameaça com I1ma contrarevoluçãO'
como a de Pol'lugal, e de sermos aqui levados
a ferro e fogo,

No meio de tudo isto, no meio de tanta des
confiança, quando ainda Portugal não tem re
nunciaria ás Stlas pretençoes sobre o Brazil, o
metler no exercito os soldado·' prisioneiros, que
qnererá dizer? Como podemos ser deftmdidos
por aquelles que acabão de combater contra
nós?

Nl10 creio que Sua Magestade tenha parte
nessa portaria: o ministro é que promove seme
lhante meclida,

Portanto, eu voto pela indicaçãO do 5,'. Car
neiro d~ Cunha, e como, bem que sej a um
papel official o lranscripto nesse periodico, nl10
é a me"rna portaria do ministro, é justa a ad
dição do Sr. Anurada Machado, para que o go
vemo nos remet.la a propria portaria, para á
vista se conhecer a culpa do ministro, e depois
ver o que devemos deliberar.

E' por taes procedimentos que os povos vivem
desconfiados: e quando tanto se tem fallado em
planos de llniao até em papeis publicas, quando
nos ameação com uma contrarevoluçãO, como
a de Portugal, convidar soldados lusitanos a
ficar entre nós, certamente quer dizeI' alguma
cousa,

O Sr. Montezuma : - Sr. presidente, este
ministro da guerra tem-me merecido bastante
atiençl1o, não é esta a primeit'a vez que tenho a
satisfação de fallar a seu respeito, e fazer as
minhas fracas e humildes observaçoes ácerca
do seu proceder. Já nma vez mostrei que elle
pretendia lançar o nosso exercito com officiaes
que acabavao de derramar o sanglle bl'azileiro,
a assembléa lomou em consideração a minha
indicaçãO, pcdifl1o-se informaçoes ao governo,
este já as mandoll j mas ainda estamos para ver
a d.ecisão final. Ob-ervei mais que este ministro
era inimigo da causa do Brazil, porque praticava
malversações contra a fazenda publica, mostrei
que dava 48$ mensaes a um coronel de en
genha'tia, quando a lei Ih'os negava, mostrei
isto, e a asselllbléa mandou pam a commissllo,
a commissão até agora ainda nllo respondeu, e
entretanto este official está comendo 48$ que a
lei lhe não dá.

Mostrei mais que dava 0$ a Labalut, na
pessoa de sua mulher, quando Labatut, Jogo
qne deixou de ser chefe da expcdição de qllC
fôra encarregado, deixou de ter direito a essa
gratificação; a minha indicaçãO teve a desgraça
de 'er proposta quasi á hora, e ficou adiada,
Tenho mais a observar que este ministro abusa
do nome do seu monarcha; e para exemplo
tenho guardado no lU~u bolso entre outro pa
pelinbos uma portaria deste ministro relativa a
um mestre do arsenal, que pedia a sua reforma,
sobre a qual devcndo-se mandar informar com
petentemente a ,junta, expedia o ministro por·
taria, e resolveu por si só o negocio, como se
fosse imperador.

Eu tenho guardado todos estes e outros papeis
para inforlílaçOes, e pr.ra p1dir a seu tempo, á
frente da nação a demissao deste ministro.
(Apoiado.) Cumpre mostrar que nllo somai
mudos espectadores de malversaçOes, eu tenho
documentos para apparecerem a respeito destes
e de outros negocias da fazenda, e é necessario
que fallemos com clareza, que cortemos pela
raiz esta sepa de males, para evi tal' que não
volte o antigo systema, não consintamos que o
caruncho continue a roer tudo. Eu pretendill
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fanar nestes objectos, e para occasill.o propria
me reservava j mas o Sr. Cunha prevenio as
minhas idéas com a sua indicação, e agora re·
queira a assembléa que se officie ao governo
para elle responder com a maior urgencia, sa
tisfazendo tambem á lembrança do nobre mem·
bro o Sr. Anurada Machado, a quem muito
respeito.

o Sr. Carvalho a Mallo : - Sr. presidente,
costumado sempre a n~o julgar sem ouvir as
pades e sem ter provas decisivas da accllsaçll.o,
n1l0 posso louvar que se estabeleçl10 já penas
sem ellas, e sem se ouvir o arguido j costumado,
torno a dizer, a não julgar prematura e preci
pitadamente, e sem as competentes provas, digo
que muito imprr.priamente, 'ou antes com muita
injustiça, se ct'imina o ministro, ejá se pretende
cundemnal-o, quando ainda n1l.o foi ouvido,
quauJo os factos não estão ainda provados, e
quauJo nem a arguiça.o é regular e legal. Se é
principio geral para cum todos os cidadãos, que
ninguem deve ser injuriado, nem punirio sem
ser ouvido e convencido, muito mais o deve ser
para um homem revestido do importal)te em·
prego que serve. I

Nós n9.o temos direito de injuriar a ninguem,
e menos a um empregado de tllo grande gra
duaç9.o. Assim offendcmos a justiça, ferindo vi
vamei1te um principio geral della, e os direitos
individuaes do cidadl10 tão altamente aqui pro
clamados, e aviltamos na sua pessoa, não só o
emprego, a autoridade e representaç1l.o do poder
executivo, e pelo menos enervamos, se não
destruimos a força que lhe é essencialmente
inherente.

E' muito justo qne esta assembléa peça os
esclarecimentos necessarios dos factos arguidos,
mas para que os pedc ? Pede·os para conhecer
melllOr a sua n:;ltareza e a sua existencia, e para
saber us motivos pOl"que se praticar1l.o, e deli
berat· entl10 com inteiro conhecimento, e á
vista de provas e audiencia de parte. Eu não
pos o aventurar-me a negar a accllsaç9.o; nilo
pngno, porque pretendo defender em geral o
ministerio, mas quero as provas, para que á
vista dellas delibere a assembléa, e tome uma
resoluçll.o legal, e n1l.o arbitraria. Toda:\ con
df\mnaç1l.o, em que o arguido n9.o é ouvido, n1l.o
é legal, n9.o é fundada em justiça, portanto re
pito o que já disse, que nll.o convém injuriar
ninguem, nem condemnar, sem audiencia e
sem provas, e qlle é contra a harmonia dos po
deres afi'rontar o legislativo com injurias ainda
n1l.o provadas ao executivo, em menoscabo da
autoridade e representaç1l.o necessaria ao hom
andamento e pro periiiade do governo.

E' portanto a primeira parte da inJicaç9.O
muita justa: peç1l.o·se os esclarecimentos, e
como diz o Sr. Andrada Machado peça-se que
venha a portaria. " (Foi interrompido por um
deputado, que disse-a portaria 09.0 póde vir por

que foi para a Bahia.- O orador continuou,)
quando falIa de portaria entende-se de uma co
pia authentica deli a, que ha de constaT do livro
dos registl'Os. Todos estes papeis deveráO ir a uma
commissa.o, sobre cujo parecer deliberará a as
sembléa o que fór justo. Nem posso ouvit· fallar
em demissões por ser juizo antecipado, e por
n9.o pertencer a esta assembléa, sendo só atlri
buiça.o do porler executivo, o nomear e demillir
os ministros.

. O SI". França: - A portaria em quest9.o
contém duas pal-tes, a l"lrata do expediente de
se mandar vir a tropa para o Rio de Janeiro, o
qual expediel)te sendo uma attt-ibuiçãO do poder
executivo nada offel'ece sobre que devamos deli
berai' ; a 2& parte versa sobre a admiss1lO de sol
dados, nossos prisioneiros, ao serviço dos nossos
regimentos como braços nacio"naes, o que na
verdade necessita dij esclarecimento, porque nilo
vejo lei, nem razão plausivel, que aatorise tal
conducta do ministerio em tempos de crise tal,
como é aquella em que nos achamos ares-peito
de Portugal. Nesta parte pois sómente voto que
se peçào as devidas explicações,

Julgou-se a materia discutida, e o Sr. presi
dente propôz.

L" Se a assembléa approvava a I" parte da
indicaça.o do Sr. Carneiro da Cunlta, isto é, até
ás palavras- prisioneiros de guerra. -Foi ap
provada.

2.° Se approvava o additamento do Sr. An·
drada Machado.-Foi approvado.

3.° Se alJprovava a 2" parte da indicaçll.o.- .
Foi rejeitada.

O SR. PRESIDEN~'E assignoll para ordem do dia:
1.0 O projecto de lei sobre a isenção de direitos
para as fabricas metalicns do imperio j ~o O
projecto de lei sobre a concessão de soldos ás
viuvas e filhas dos officiaes e soldados do exet·
cito da Bahia morlos em acçll.o.

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde.
Miguel Oalmon du Pin e Almeida, secretario.

RESOLUÇÕES DA AS~EMBLÉA

PARA JOSE' JOAQUilI CARNEIRO DE CAMPOS

Illm. e Exm. Sr.- A assembléa geral consti
tuinte e legislativa do imperio do Brazil manda
participaL' ao governo que, quando resolveu dirigir
á presença de Sua Magestade o Imperador uma
deputação no dia 12 do corrente, e declil rar o
mesmo dia de festa nacional, como se communi·
cou a V. Ex. cm oL'ficio de 9 deste mez, 09.0 só roi
determinada pela cúnsideraçl10 de ser o da feliz
acc!all1ação de Sua Magestade, e grandiosa
elevaçãO do Brazil á categoria de imperio, mas
tambem pelo faustissimo motivo de ser o do an
niversal'jo natalicio do mesmo aUl!usto senhor.
O que V. Ex. levará ao conhecimento de Sua
Magestade Imperial.

Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em

I
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11 de Outubro de 18~3.- Miguel Oalmon du
Pin e Almeida.

I

PARA MANOEL JACINTHO NOGUEIRA DA GAMA

111m. e Exm. Sr.-A assembléa geral consti
tuinte e legislativa do imperio do Brazil manda
parlicipar ao governo que, desejando que che
guem quanto antes á noticia dos povos o~ re
i:'ultados dos seus trabalhos principalmente sobre
o projecto de coustituiçllO, cumpre que o mesmo
govetlJo ordene á junta da typographia nacional
que faça imprimir sem demora, e em volume
separado, as aclas das sessões da mesma assem
bléa desde 15 de Setembro em que flrincipio;} a
discussão do referido projecto. O que V. Ex. le
vará ao conhecimento de Sua Magestade Impe
perial.

Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em
11 de Outubro de 1823.-Mig'uel Oalmon dn
Pin e Almeida.

PARA o MESMO

llIm. e Exm. Sr.-A assembléa geral consti
tuinte e legislativa do imperio do Brazil,
sendo-lhe presente o parecer da commissao
de fazenda sobre a represcntaçllo da cam.ara
da villa da Atalaia, que. pedio a extincçi10 da
decima do pL'edios, e dos impostos sobre a
carne verde, e lojas do seu termo, assim
como a confil'llJação do contracto de aguar
dente, que creára para a obra de urna cadêa :
mantla participilr ao governo que para o acerto
de sllas dp.libexações precisa que lhe sejl10 trans
millidas informações sobre quaesquer ordens
explicativas que se tenbão xpedido relativas á
lei dos irnpo tos para fundos do banco, e a que
impoz tributos nos pl'edios urbano. O que
V. Ex. levará ao conhecimento de Sua Mages
tade Impel'ia!.

Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em
11 de Outubro de 1823.-Miguel Oalmon du
Pin e Almeida.

PARA o MESMO

IlIm. e Exm. Sr.-Na conformidade do que
pesol veu a assembléa geral constituinte e legis
lativa do imperio do Brazil remetto a V. Ex. os
quatorze documentos quo acoLDpanhárlto a ex
posiçno do eslado da fazenda publica, para que
V. Ex. possa ordenar que se tire uma copia de
cada um delles por officiaes do thesouro publico,
e se remeltllO a esta assembléa as ditas cópias
com os originaes, para se proceder á impressão
dos referidos documentos.

Deus guarde a V. Ex. Pa(,:o da assembléa, em
11 de Outubro de 1823.-Miguel Oalmo'l1 du
Pin e Almeida.

iii

Sessão eDl Ia de Outubro

PRESIDENCIA DO SR. RIBEIRO DE ANDRADA

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas
horas da manhl1, fez-se a chamada e acharllO-se
presentes 68, faltando com causa os Srs. Ro
drigues Velloso, Pel'eira da Cunha, Araujo
Gondim, Duarte Silva, Ribeiro de Rezende,
Andrada e Silva, Alencar, Arouche Rendon,
Ma!'ianno d'Albuquerque, Nogueira da Gama;
e sem ella os Srs. Costa Aguiar, Silveira Men
dança, Camara e Faria Lobato.

O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessl1o, e
lida a acta da antecedente, foi approvada com
urna pequena emenda.

o sr. Ferreira de Araujo: - Havendo titlo
hOlllem a especial honra de ser o interprete dos
sentimentos desta augu:;ta assembléa, como
orador da illustre deputaçilo, que foi cumpri
mentaL' á Sua Magcstalie o Imperador, tenho a
satisfaçao de participar, que havendo a mesma
deputaçãO sahido deste salão perlo de uma hora
da tarde, acompanhada por um esquadrl1.o de
cavallaria, foi I'ecebida na porta do paço pios
officiaes da casa imperial, com todas as bonras
praticadas em semelhantes occasiOes e sendo ad·
mittida á sala do throno, depois das cOlnl)L"
tentes corlezias, ell li I'e a satisfaç:lo de recitar á
Sua Magestade Imperial o discurso que remetto
á mesa; findo o qual, o mesmo soberano senhor
respondeu benignamente e mandou pelo Exm.
conde de Palma, seu mordomo· mór, entl'\'gar·
me a resposta por escripto, que igualmente n
vio á mesa; depois do que nos retiramos á este
paço com o mesmo acompauhamento com que
haviamos sahido.

O SR. SECRETARIO MACIEL DA CUSTA leu o dis
curso que á Sua Magestade Imperial dirigira o
Sr. Ferreira de Araujo. como orador da depu
tação:

«( Senhor.- Os gloriosos fastos da heroica
nação brazileira transplÍltiráO com reverente ap·
pIauso ás idades fuluras a solemnidade deste
grande dia I

« Depois que nas margens do Ypiranga Iro·
vejára o brado da independencia e ao sell pode
roso écho estalárllo os pesados ferros da es
cravidllo colonial, os direitos do homem, até
então sopeados, mas nunca destruidos, vin
gárão sobre aqueIJe afortunado terreno, que a
natureza tllo prodigamente mimoseára. Era
tempo de substituir aos singelos ornatos, que
á innocencia emprestavao as variadas aves, os
artefactos preciosos, a que sua:; ricas monbll1has
offerecil1o invejadas materias. O argumento da
sua força devia ser tambem a garantia da sua
duraçno. Desla arte se erguia um novo imperio,
fundado sobre os firmes alicerces da justiça,
na malfadada America, que lres seculos antes
vira com horror affogar-se um antigo imperio
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no sa ngue de seus pacificos cidadãos, sacrifi
cados á mais nefanda ambiçao, mascarada em
fanatismo.

IC Um principe descendente de muitos mo·
narcbas, de uma dynastia' respeitada pelos
seculos, havia dextramente meneado as. rédeas
do governo, franqueando-nos os doces fructos
da bem entendida liberdade, ainda antes que
esta lançassem profundas raizes.

IC Centro dé unino e de força, sua augusta
presença afugenlára para longe do Brazil as
sangninolentas..scenas, que enlutarão as outras
partes da America Meridional, e com a velo·
cidade do raio dissipára as negras nuvens da
discQ.rdia e da intriga. Os bravos brazileil'os
reconhecerão neste joven lleróe, llpontado
aquelle nume, que os fados lhes promellerão,
e não sem difficuldade contiverão nos seus
corações agradecidos a torrente da sua gratidão,
aguardando impacientes o afortunado dia 12
de Outubro. Então, no meio do mais puro
enthusiasmo, entre inexplicaveis demonstrações
do mais exaltado jubilo, V. M. Imperial, foi
elev~do ao augusto sojio, que suas virtudes
mcrecião, não empunhando o ferreo sceptro do
barbaro despotismo, só valido dos Tibel'ios e dos
Neros, mas imitando os Marcos Aurelios e
Antoninos, tendo por pbarol as luzes do seculo
e por alvo a prosperidade do grande povo,
de .que se constituia pai, e de que já era
perpetuo -defensor.

IC Uma constituiçãO liberal, já. annunciada
no salutar decreto de 3 de Junbo, e que fixava
as allenções das provincias p:J.ra a escolha de
seus dignos deputados, formou o mais precioso
omato da imperial cOl'Ôa, e em laço'indissoluvel
se unirão a grandeza do mon:ucha e a segu
rança do imperio no sabio tiJulo de imperador
constitucional. Ab! senhor I E que brilhantes
idéas opprimem rni:lha acanhada imaginaçao 1
Os rele\ antes serviços, que V, M. I. prestou
á causa do Brazi!, as incessantes fadigas para
affirmar a sua independencia, viagens rapidas
e 0ppoFtunas, a qualquer parte, onde a hydra
da anarchia alçava o altivo cono, a vigilante
actividade, com que acudio a repeli ir os ini·
migos externos deste imperio, o qual como
Hercules, teve a sorte de af1'oga r, ainda no
berço, as venenosas serpentes, que contra elle
arremessára a inveja de uma iniqua madrasta:
tudo me mostra em V. M. Imperial verificado
o que 'de Trajano disse o seu pabegyrista :
NãO foi apropria cobi,,:a, mas a uLilidade
albeia quem o elevou ao su,blime throno.

cc Se a um dia tao brilhante, que fa3 a
mage tosa éra da soberania brazilica, pudesse
accre ceI' mais alguma gloria, seria sórnente por
ser o prospero natalicio de V. M, Imperial j e a
fortuna of1'creceu aiuda mais este moti~o á nossa
exultação. im, senhor, se em todas as nações
se applaude com as mais festivas demonstrações
o nascimento do imperante, que muitas

vezes encerra neste titu10 os unicos direitos
ao respeito publico, como a generosa naç1J.o
brazileira poderia ser mesquinha em tributar
solemnes homas a este dia, quando se vê tão
empenhada para com V. M. Imperial e quando
espera das suas l:ublimes qualidades o prose
guimento de tao beroicas acções, que vença
mais com. a gloria do seu nome do que oulro
imperador alcançaria com as armas.

IC Qua"Tldo:l nação tem tao justos motivos de
congratular-se, nãO podiao os seus represen
tantes ser mudos espectadores da sua alegria.
Portanto a assembléa geral constituinte e legis
lativa julgou do seu dever dar a mais solemne
dernonstraçãü do seu regnsiju', declal'ando de
festa nacional tão plausivel dia, e ao mesmo
tempo fazendo chegar ao tbrono excelso de
V. M. tmperial a sincera enunciação do seu
jubilo, e os fervorosos desejos de que repe
tindo·se por dilatados annos esta solemnidade
ella ret'orde sempre aos felizes bl'azileiros a ven·
turosa época da sua grandeza e os sagrados
direitos, que V. M. Imperial tem adquirido ao
seu amor e gratidao.

cc A este fim se dirige esta illustre depll
tação, a qual confiou da mlllha phrilse hu
milde e singela expressão dos generosos seno
timentos, de que é animada, segura de que
a benignidade que á V. M. Imperial tanto
distingue, supprirá os defeitos do meu des
alinbado discurso. Digne-se pois V. M. Impe
rial de aceitar os puros votos da assem bléa
geral constItuinte e legislativa, que a nada
anhela mais auciosamente de que de mãos
dadas com o augusto chefe da nação fazer a
gloria e a prosperidade' do Brazil, unico
objecto das suas f3digas e dos' seus desvellos.
-Manoei Fe1'1'ei1-a de Araujo Guimarães.»

RESPOSTA DE SUA A1AGESTADE

cc Recebo com mui especial agrado as feli
citações que a assembléa geral constituinte e
legislativa, por meio desta illustre depntaçao
me faz, memorando o meu natalício, minha
acclamação e a elevaçao do Brazil a imperio.
Esta ultima parte, posto que conseqnencia da
segunda, comtndo n:J.o póde deixar de ser feste
jada em separado por todo o bom brazileiro
amante da bem entendida liberdade.

cc 'Paço, 12 de Outubro de 1823.-IMPE
RADOR CONSTITUCIONAL E DEFENSOR PERPETUO DO

BRAZIL. » - Declarou-se recebida com muito
especial agrado.

O mesmo Sr. secretario deu conta de uma
participaçãO de molcstia do Sr. Duarte Silva.
-Ficou a assembléa inteirada.

Deu tambem conta das felicitações das ca
maras da cidade das AlagÔ s e villa de S.
Salvador dos Campos dos Goytacazes.-Forao
recebidas com particular agrado.

Disse mais que tinha recebido um requeri-
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mento de Alexandre Gilfillan & C.·, nego·
ciantes inglezes, que pedill.o que fossem admit
tidas a despacho na alfandega diversas fa·
zendas. - Foi remeUida á commissã<l de fa·
zenda.

Leu tambem o seguinte oflicio do ministro
d'estado dos negocios da fazenda:

(C II1m. e Exm. SI'. - De ordem de Sua
Magestade o Imperador remello á V. Ex. para
ser presente á assembléa geral constituinte e
legislativa do imperio, a copia authentica das
ordens em que se fundão os pagamentos desi·
gnados no officio que em 25 de Setembro
proxiOlo passado, de ordem da mesma assem·
bléa, V. Ex. dirigira ao governo por esta re·
partiçll.o; e como taes ordens de pagamento
tenhll.o emanado da secretaria de estado dos
negocios do imperio, só por ella se podem
dar os esclarecimentos.

cc Deus guarde a V. Ex. Paço, 9 de Outubro
de 1823.-Manoel Jacintho Noguei1'a da Gama.
-Sr. João Sevel'iano Maciel da Costa. )

O MESMO SR. SECRETARIO: - Neste officio de
25 de Setembro, de que falia o ministro da fa
zenda, pedirll.o·se informaçljes sobre certas par·
cellas do balanço do thesouro apontadas em
uma indicaçll.o do SI'. Montezuma.

O SR. ANDRADA MACHADO: - Póde ir á com·
mis.llo de fazenda e 'depois mandar-se pedir ao
m~nistro do imperio o que falta. Eu nllo
sei como se não acha no thesouro a no
ticia dos motivos porque se pagão taes par
cellas!

o Sr. Carneiro de Ca=pos:-O ministro diz
que não póde dar, porque os não acha, os mo·
tivos de se mandar f.:lzer aquelles pagamentos,
a ordem la está, mas faltll.o as razões que
fizerllo expedil-a, porque essas hão de achar·
se na l'epartiçllo do imperio. Isto foi feito pelo
meu antecessor.

O SR. A:NDRADA MACHADO :-Pois venh1lO essas
orden~ e eSsas razões.

O SR. MONTEZUMA: .-Parece-me muito novo
não mandar o ministro da fazenda pedir logo ao
do imperio essas razões.

O SR. CARNEIRO DE CAMPOS: -Cada um res·
ponde segundo o que se lhe pergunta.

O SR. PRESIDENTE propô~ se deveria offi
ciar·se para virem pela repartiçao do im
perio os precisos esc1arecimentos.-Venceu-se
que sim.

Leu-se finalmente um officio do presidente do
governo provisorio da provincia de Pernambuco
participnnuo a sua deposiçãO peja força armada,
combidada com alguns moradores da capital.
Foi remetLido ás commissoes de constituiçãO e
legi laQM.

Passou·se á ordem do dia e entrou eID I' dis
cussão o projecto sobre a isenção de direitos para

TOMO Vl

os productos das fabricas de ferro. (Veja a ses
silo de 5 de Setembro.)

O sr. Carvalho e Mello : -Quando, Sr. pre
sidente, a comrniSSllo apresentou o parecer, que
era 'concebido nesta mesma fórma, em que se
acha o actual projecto de lei, eu disse quanto
me pareceu conveniente para que esta materia
fosse objecto de lei: agora acho· o muito coh .
renle com o que entll.o disse, e com as Ioda
regras economico-politicas a favol' do augmento
e progresso das fabricas.

Para pl'Omovel' este gel1ero de industria,
foi sempre conhecido entre os sabedores de le
ramo das sciencias, que se facultasse a isenção
de direitos aos genel'os produzido~ em ai·
guma nova manufactura j e tem este prin
cipio sido geralmente adoptê1do pejas nações
industriosas e manufactureiras. Entre nós temos
já tide pl'Ovidencias analogas e por muita vezes
promulgadas em Portugal, as quaes tendião
principalmente á isençllo de direitos, para que
livres 0S produclos desta despeza mais pudess m
concorrer no mercado com os generos de indus·
tria estrangeira.

No reinado d el·rei D. José, foi quando co
meçou·se a cuidar em estabelecimentos de in·
duslria até ahi desconhecidos ou abandonado.
Aqui mesmo depois de levan'tada pelo ai vará de
5 de Abril de 1808 a prohibição de longo tempo
in tituida, de nllo haverem estabelecimento de
industria ainda os mais pequenos, se promulgou
o alvará de 28 de Abril do mesmo anno, no
qual ajunlando-se quasi todas as di po ições que
havillo a esse respeito se estabelecerão provi·
dencias para o augmenlo e progresso das fa·
bricas, nllo só para as grandes, mas tambem
para as pequenas.

Se laes disposições, mui conformes á econo·
mia politica, lêm sido geralmeute reconhecidas
como uteis e bem fundadas, como o nllo semo
as que se deterrninão neste pmjecto de lei,
que são analogas, Renllo identicas? E' eerto
que as fabricas se não estabelecem por força:
é neeessario que os cabedaes sigão a sua na·
tural carreil'a, é necessario que hajão os co
nhecimentos scienlificos, principain ente os da
chimica em geral applicados ás ades, e é
necessario que os productos possão ter con·
sumo para interessarem os emprehendedores
das manufacturas.

Tudo isto porém virá com o tempo, se lhe
provermos os meios fazendo introduzir mestres
habeis da sciencia da chimica m ger•.d, e
particularmente da mineralogia e llletalurgia.
Emtanto cumpre promover o est.õbalecinlent.)
das fabricas, animando a que as emprehencl11o,
e removendo todos os obstaculos e estol'vn .

Em regra de legi 'laçllo nesta materia o ponto
principal é remover os embaraços e incommodos,
que possa empecer e damnar ao progresso e
augmento das manufacturas. Um destes é de

14
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certo a sujeiçll.O dos generos aos direitos es
tabelecidos, nll.o só pelo modo da cobrança,
mas tambem porque elles sll.o uma perda
certa de parte do capital: convém portanto
que ao menos no principio se remova este
mal, convidando-se assim os artistas e os
negociantes a fazerem em prezas desta qua
lidade.

Qualquer diminuição destes direitos, nflo
sendo a suppress1l.o total, é r1e grande utili
dade, porque dado que seja regra geral, que
quem por fim vem a pagar os direitos das
alfandegas seja o consumidor, todavia Dluitas
vezes os pagão os primeit'os vendedoL'es, dei
xando de se consumir muitos productos por
envelhecerem, por nM terem consumo se
gundo a moda, e por muitos outros principios; e
o proprietario dl:l fabrica desembolsa d'antemão
estes direitos antes de vender os seus pro
ductos, e este mesmo previo desembolso é
já um mal, porque deixa de ser productivo
em rendimento, e diminue logo o capital.

Por estes mesmos motivos é que as nações
empl'ehendem, e folg1l.o de ajustar isenções ou
diminuições de direitos nos tratados de com
mercio. Por t1l.o fortes argumentos é que este
projecto de lei deve ser julgado justo e util,
muito mais sendo elle para o paiz das minas,
em que fall1l.o estabelecimentos deste genero.

aql1elJe paiz deve- e promover a extracç1l.o
elo metaes como um dos mananciaes da Ii
que1.a publica, e bem que alguns abandonem
esta fonte de riqueza, julgando que os prin
cipaes manancia.s della são a agricultll1'a e o
commercio, nenhum desattende {,. manufactura,
e a de que tratamos é nl:ste ramo compre
hendida com especialidade de ser tambem
extracção dos metaes necessarios e preciosos.

Em economia politica se não deve dar
preferencia a qualquer dos mananciaes de
riqueza publica abandonando outros; mas
cumpre que e promovll.o todos, removendo
se os estorvos e embaraços politicos, e dei
xando ao inter~'e dos particulares seguir
aquelle que lhe parecer mais util, e segundo
a direcçãO natural dos capitaes. Seria portanto
inju to e prejudicial, que em um paiz, em
que a natureza foi tao liberal das suas pro
ducções, em vez de se promover o trabalho
das minas, se abandona~se como inutil ou
prejudicial.

Verdade é, Sr. presidente, que nós nll.o se
remos por muito telDpo Ilação agricola em
quanto o augmento das sciencias proprias nos

. não levar a sermos tambem manufacturei.ros
e commerciantes: mas esta consideraç1l.o nll.o
deve tolher os trabalhos das minas, tendo-nos
dado a natureza tantos metaes de preço e valor.
Pequenos principios s1l.o muitas vezes origem
de grandes resultados, bem como pequenos
lagos são o manancial de grossos rios. Se tal
seguissemos, iriamos contra o interesse geral,

que nos impelle e agrilhôa para fomen tarmos
o progresso de todos os conhecidos mananciaes
da riqueza publica.

Talvez o primeiro e mais principal obj,ecto
deste parecer da com missão fosse o trabalLo,
o producto das minas de ferro, e com effeito,
Sr. presidente, quem n!lo vê que o valor do
ferro, pelos muitos empregos que delle se faz
na mecanica, se n1l.o excede, emparelha com
o do ouro? Nós o compramos ás naçOes estran
geiras em grande quantidade, e pagamos assim
o valor da materia em bruto, a m:',o de obra,
custo de navegaç1l.o, e commissão dos commer
ciantes; e n1l.o ha .raz1l.o alguma para que,
te~do·o de casa, 11:10 poupemos toda esta somma
de capital que sahe do paiz, e dl'ixa de apro
veitar aos nossos trabalhadores e commer
ciantes.

Daqui se vê, que quanto puder ajudar ao feliz
resultado dos trabalhos destas minas no que
muito principalmente tem Jugar a isençno de
direitos, como temos demonstrado, deve-se esta
belecer e determinar, pois que é totalmente ne
cessaria esta determinação porque no abará
de 28 de Abril de 1809, posto que se conce
desse a isenção em get'al para as fabricas, nll.o
se tratou especialmente da extracçll.o dos metaes.

E' portanto a todas as luzes justo o projecto
apresentado pela commiss1l.o. Com muita razll.o
e justiça, se determinou nelle a excepçll.o do
OUlO e diamantes, o primeiro porque sendo
um imposto particular, que tem origem em
antigos est<lbeleeimentos, é necessario que .seja
particularmente examinado para se' lhe dar
providencia propria e conducente, visto que até
agora paga o quinto.

Na verdade é um imposto pesado, que deve
ser diminuido, até porque muito tem minguado
nestes ultimos dias a sua extracçll.o. Exames
particulares, novos metbodos de minerar, mais
favores aos mineiros devem melhorar este ramo
de riqueza publica. O~ diam~ntes são por ora
monopolio da fazenda publica; e a sua admi
nistraç1l.o actual tem muitos defeitos; sabe-se que
ha muitos extravios dif'ficeis por certo de evitar:
convém que se reforme, mas é necessario que
haja muito serio e particular exame, primeiro
que se estabeleçll.o novas pro\'idencias,; e _
eis-aqui os fundamentc,s que justific1l.o a sobre
dita excepção.

O Sr. Carneiro de Campos :-Nll.o posso
deixar de me oppôr a um projecto que é con
trario aos mais luminosos principios de eco
nomia politica, e que vai dar um golpe fatal
no primeiro e mais importante ramo da riqueza
do Brazil, vistas as suas actuaes circuDlstancias.
A direcção 'da industria de 11m paiz n1l.o é
um objecto arbitrario ; ella é intimamente con
nexa com a qnalidade e extensão do terreno,
a que ha de ser 'applicada, com a posiç1l.o e
estado de adiantamento, em qoe se acha a
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naçllo e outras mais circumstancias, que é es·
c:usado particularisar,

O interesse individual melhor que ninguem
dirige os trabalhos productivos para o emprego
mais vantajoso, leis invariaveis regulao pro
veitosamente a producçllO e conservaçao da ri
queza, e promovem a sua marcha progressiva.
Se se inverte a ordem natural dos trabalhos,
dando·se·Jhe um impulso forçado, rompe-se
infallivelmente o equilibrio das uteis relações,
que entre elles deve subsistir, para que tOU

tuamenL~ se auxiliem, e n110 se tornem dam
nosos, uns aos outros.

Nesta parte neuhuma ingerencia deve ter o
governo j a sua protecção deve limitar·se só·
mente a remover os embaraços, que possllo
entorpecer a marcha regu lar dos principias
elementares da riqueza. j deve olhar para a
industria debaixo de um ponto de vista geral
sem parcialidades, que desorganisão a harmonia
do todo. O meu nobre amigo preopinante
confessa que o Brazil é uma naç1lO agricola, e
convindo eu na classificação, accl'escentarei
que é uma naçao agricola muito atrasada.

Nós nao temos ainda fundos proporcionados
á grande exten8ão de terras que convém lavrar,
não temos também os necessario;; braços para
aproveitarmos a sua espantosa fertilidade j esses
pequeno;; trabalhos que por ora temos ela nossa
agricultura, não sendo dirigidos com iutelli
gencia, nem auxiliados por bons instrumentos
e machinas, que associando ás nossas as
forças da natureza, pau pilo muitas despezas e
supprem braços, são realmente ainda nascentes
e de mui pouca importancia relativamente ao
que poderiao ser. .

Neste estado de grande atrasamento em que
se acha a nossa lavoura, e que reclama indis
pensaveis auxilias de hraços e cabedaes, que
vamos nós fazer com essá total isenção de
direitos confet'ida aos trabalhos de mineração,
e ás obras fabricadas com o producto delles?
Vamos com o engodo de mais avantajados in·
teresses para especuladores sacar uma grande
porçllo de capitaes, que aliás irião alimentar,
fazer crescer prosperar a agricullura j vamos
roubar-lhe muitos braços que nella proveito
samente se empregarião j vamos; para dizer
tudo, inlerver a ordem natural dos trabalhos,
e a direcção propria dos cabedaes, desviando
uns e outros da primeira industria, daquella
que alimenta e promove as mais, e que mais
nos convém nas nossas actuaes circumstancias.

Nilo nego a utilidade da lavra das minas, e
não tenho por improductivos os trabalhos das
fabricas, como se persuadem os chamado!> eco
nomistas; mas nao me parece conveniente pro
mover por favores a mine.raçao e as fabricas
dos seus productos, mórmente deixando one
radas as da lavoura, taes como as de assucar,
aguardentes, etc., que muito têm que lutar com
a concurrencia no mercado geral.

E' calculo errado, é illusao reconhecida esta
belecer fabricas, só com o fim de nao com
prarmos aos estrangeiros os seus productos.
Se estes productos pelo gl'ande interesse dos
nossos capitaes, ou alto salario da nossa mão
de obra, não se podem fabricar no Brazíl, e
ser applicados ao seu consumo em tao bom
mercado, como nos offerecem os estrangeiros,
muito se lucra em comprar delle5 j pois a
differença forrada do maior preço, que se em
pregaria no consumo, se fosse dado ás nossas
fabricas, no;; subministrará mais meio.. , ou
de augmentarmos o nosso consumo e gozarmos
de mais commodidades, ou de accumular os
capitaes destinados a aviventar a industria e a
produzir interesses.

Quando as isenções de direitos fazem com
que o preço seja igualou mesmo inferior ao
dos estrangeiros, sempre ha em ultimo resul
tado uma maioria de preço sobl'e o do e tran·
geiro, a qual, posto que nao figure nas compras,
acha·se realmente no desfalque que experi·
menta o fundo do consumo publico pelos di
reitos que deixllo de alli entrar, e que cedo
ou tarde devemos prefazer para habilitar o go
verno a fazer as despezas necessarias.

Pelo que nao convenho com o illustre preo
pinante na utilidade de se concederem fa
vores ás fabricas novamente estabelecidas,
para poderem competir com as estrangeiras,
e entrar na cuncurrencia do mercado geral j

pois, ou a fabrica se póde estabelecer COIIl

as vantagens de perfeição e bom preço das
estrangeiras, e então nllo necessita de favor, e se
estabel.ecerá pelo incentivo natural dos lucros
que afiança aos especuladores j ou nao póde
offerecer aquellas vantagens, e neste caso não
8e deve estabelecer porque- ainda com fa
vores e isenções, nao offerecerá senão perdas,
como já fica demonstrado. Portanto nao se
jamos tão avidos de possuir fabricas, acce
lerando indiscretamente por favores e isenções

época propria do seu natural estabeleci
mento.

Quando a nossa agricullura tiver chegado a
um assignalado gráo de prosperidade, que
farta de cabedaes, provida de braços, auxi
liada de luzes e machinas recompense com
sufficiencia as fadigas, os trabalhos, e os ca
pitaes que neHa se empregarem j quando se
tiver estendido a outros muitos ramos de pro
ducções, que ainda boje nll.o sao cullivados,
e podem ser inexgotavel manancial de riqueza;
elltao as minas, posto que nao sejll.o as pre
ciosas, que constantemente desafião a cobiça do
homem, se lavraráõ e se fabricaráõ com proveilo
os seus productos sem os favores do pro
jeclo, e sómenle pela natural tendencia dos
cabedaes a collocarem·se aonde contao com
interesses.

Esles sao os principias mais solidas e os
mais luminosos de uma boa economia poli-
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tica; esta jámais capituiurá de noa admi·
ni:LraçM aquella, que deixando de proteger
um ramo de ricilleza certa, que nào tem
tocado á lia perfeiçllo, vai sofregamente fo
mentar e estabelecer outro, com manifesto
risco dc mallogt'ar-se a nova empreza, e at·
ruinar o que já pos uia. Se se confessa que
n6s somos uma naçll.o agricola, claro ~stá que
para a agricultura é que devemos dirigir todas
as nossas meOitaçOes, como para objecto do

- nosso principal interesse,

Elia nllo exige de n6s favores j o nosso ter
reno é superiormente dotado de fertilidade, a
as suas producçoes s1\O as mais preciosas, mas
reclama, o que incumbe ao governo, are·
moçll.o dos grandes embaraços que empecem
o sell progresso e perfeiçãO. Tratemos disto,
quanto antes, e deixemos o mais ao interesse
individual, que em ger'll caminha com passos
certos e seguros. Firmemos sobre bases ina
balaveis a segurança da propriedade, façamos
hoas leis de sesmarias, promovamos a aber
tura de estradas, facilitemos a navegação de
muitos dos nossos rios, estabeleçamos uma
boa l'epartiçllo de impostos, convidemos por
sabias Icis colono que tragllO e ponh:lo em
pratica os melhores e mais apel'f 'içoados
methodos de lavoura, finalmente promovamos
as sciencias naturaes, façamos viajar por na
turalisLas o nosso pHiz, que em grande parle
é ainda desconhecido, assim como o é o grande
proveito que delle nós podemos sacar. Feito
isto, ntlo receiemos, Ludo o mais virá natu
ralmente, e esLas providencias de certo acce·
leraráO sem violencia a época, em que os
trabalhos e os cabedac5 se empregaráO util·
mente em minas de quaesquer metaes, em
fabricas e manufacturas.

Pelo que não approvo o projecto na gene·
ralidade com que se acha concebido, s6
mente o admilLo na parte que diz respeito
ás minas de ferro, porque os favores que
lhe são conferido., sllo tambem transcen
dentes á agricultura, e porque o grande uso
deste metal na nossa defesa, em que nllo
devemos cuidar menos que na riqueza, f6rma
uma excepça.o á regra estabelecida, de com
prarmos aos est7'angei7'os o que não podemos
haver em tão bom pl'eço no nosso paiz, só
semelhantes generos' é conveniente ter de
casa, ainda qlle custem mais do que com
pradús de f6ra.

o Sr. Carvalho e Malto: - Eu cuido, Sr.
presidente, que quanto disse na primeira vez
que faUei do objecto em questa.o, é mui bns
tante para responder ás objecçoes do meu
nobre amigo que acabou de fallar. Tem sido
questllo. entre.. os elõcriptores de legislaçllo
economlCo-pohllca, quaes dos mananciaes da
riqueza publica devia.o ter a prefcrencia para
serem promovidos nos estados, e depois de

grandeª- discussOes, bem que confessassem
torlos que a-agri?ultul'a é o pt'imeiro de todos,
comtudo 05 mais sen-;llos disserllo que nao
se devia escolher um ramo em prejuizo do
outro, que convinha remover primeiro que
tudo todos os embaraços e estorvos, 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 dispôr de si
e do seu c?-pital como lhe aprouver, di
rige melhor o seu trabalho, Os resultados
são quem decidem, fazendo com que éada
um continue, ou abra mao da empreza em
que se metleu, O illustre deputado persuade
se que o favol' permittido á mineraçllo
por meio do aJlivio de direitos convidaria
muitos para o estabelccimento das arles mi·
ner~es abandonando a agricultura. Esta sup
pOSIÇao é verdadeiramente il\usoria, quem tem
campos pua cultivar, c n:1O tem minas, de
certo não ahandonará os seus terrenos para
um emprego, cujo resultado é ainda incerto,
e s6 o peqlleno favor dos direitos não p6de
fazer sobrepujar o int.et'esse directo e certo
dos ~roduct~s da agricultura. O proprielario,
que llvet' mmas no seu territorio, e os que
ttverem braço~ desoccu pados irão de melhor
grado para este trabalho, e tudo se re·
guiará segundo o interesse particular de cada
um.

A illusllo de que trato -desvanece-se intei·
ramente quando se considera que o pequeno
favor da isenção dos direitos concedida aos
trabalhadores dos metaes não é por si s6
capaz, ne~ bastante para prejudicar o pro:
gt'esso da lavoura, nem p6de considerar-se
jámais que o sobredito favor e isenção é
golpe fatal ao augmento e progresso do pri
meit:o manancial das riquezas publicas. Os
tres conhecidos comq taes sllo a agricullura,
as artes, e o commercio. Com o primeiro
se obtém os productos da tert'a, com o 2" aug
menta-se· lhes o valor multiplicando a sua
eYistencia, e o seu uso e consuUlO, com o 3"
allgmenta·se-lhes o transporte e por este meio
um novo valor.

E' por isso, que se p6de afoitamente dizer
que o primeiro é- o mais valioso, possuind~
os povos agricultores o tronco desta anTore
por assim dizer, mas a razao e i! experienci~
mostrl1o, que a nação que os pudet' ter todos
é a que mais avultará em riqueza e prosperi~
dade. A Inglaterra e a França, naçOes poderosas
e illustradas, cultivao com tanto cuidado a terra
corno as artes e ? commercio, e na primeira,
que parece essencialmente uma naçM manufa
ctureit'a e commerciante, tinha a agricultura che·
gadô ao maior auge de perfeiçllo.

Na segunda Turgot, e principalmente Colbert,
derlio preferencia demasiada ás artes, e um tanto
sotfreu a agricultura, mas nos tempos modernos
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vão todos o~ tres ramos de riqueza publica a
par na comilderaçllO dos seus sabias ac!minis
tI'adores, e se aquell.es dous illustres politicas,
talvez levados do CIUme de Inglaterra, algum
tanto desmerecerão, os que se seguirão têm
marc~ado seglJn~o a politica judiciosa, que
acabeI de enunCIar, Mereceria eu, de mistura
com os compiladores deste projecto a censura
do publico illustrado se quizesse erigir as artes
e particularmente a de que tratamos sobre a
ruina da agricullurll,

E' e'vidente porém, Sr. presidente, que a dis
posiÇãO do presente projecto em nada offende a
agricultura, pelo contrario, todos os instrumentos
necessarios para ella serão comprados mais ba
ra:os pelo que se dá aos seus trabalhos. O il
lustre deputado maravilhou-se de que se nno
ConCE'dãO tambem graças á lavoura lembrando
se do producto do assucar. Este ramo não ne
cessita favor: todos nós sabemos a abundancia
?e tal producto, nem elle é cal'1'egado com outro
Imposto mais que o dizimo, que sendo devido
por leis ecclesiasticas é pago ao estado como o
seria aos b!spos e parochos, e se sendo já Fabri
cado parecia não dever pagar seull.o o dizimo
das cannas, todos snbemos, que por compen
saçilo nllo pagllo dizimo as aguardentes fa
bricadas,

E' claro portanto que nl10 estando sobre
carregado ele impostos, e sendo mui grande o
sen producto, não necessitava allivio até
porqne os que o fabriCl\O se aproveitã0 do favor
dado aos trabalhos do ferro, porque muito pre
cisllo de instrumentos deste metal para a la
voura, e só ~a .exportação para róra paga 2 por
?ento de direitos, de que um dia deverá ser
Isento, porque não pos o convir em que seja
ulll estabelecerem-se direitos de sahida quando
nas nações illustradas se dãO premias á ex
portaçllO.

Eu tambem disse que nllo se estabelecem
fahricas á força, foi systema errado erguei-as á
custa d~ governo em Portugal, e por isso houve
a. neceSSIdade de se entregarem depois a nego
Ciantes, como aconteceu com as da Covilhã e
Porto-Alegre. Agora nem se erguem fabricas
alg~lmas, nem o governo protege-as á custa da
agl'lcullura. O govemo não vai formar estes es
tabelecimentos, apenas ajnda a quem as houver
de emprehender. Nem tM pequeno beneficio
causará prejuizo á renda publica, porqne em
economia politica dous e dous nem sempre
fazem quatt·o. Com' o augmento dos productos,
c~m o emprego dos braços desoccupados, com
a mfluencla deste ramo de industria nos mis
teres da agricultura, cresce a riqueza publica,
que é o ponto a que devem tender todas as leis
economico-politicas.

o Sr. Andrada Machado: - (Não se en
tendeu o tachygrapho.)

O Sr. Carneiro de Campos: - Sr. presi-

?ente, apezar do que tenLJo ou vida dos dous
I\lustres deputados, que depois de mim faIlarao
sustentando este projecto, não mudo de pa~
recer.

Res~onderei aos argumentos mais plausiveis,
nãO sei se me lembrarei de todos. O nobre
rn~m?r?, que acabou de fallar, diz-que aos
prmclplOs, que eu produzi se não devia prestar
attenção, porque nenhuma naçlio os havia ado
ptado.-Mas quem nlio vê, que este argumento
é. que nllo merece atlençllo alguma? Se a pra
tl.C~ das n~çOes serviss~ de criterio contra prin
ClplOS lummosos, colhidos da mais severa ob
servaçao dos factos, e deduzidos de raciocinios
sustentados em methodos rigorosos, que uo;
conduzem á verdade nos outr03 ramos dos
nossos conhecimentos, nenhuns prejuizos se
destruil'illO, nenhuns abusos se reformarião
pois os pI'imeiros reformadores desanimari1l.o ~
abririão milo de tao nobre empreza atemorisados
com os exemplos contrarias das nações, nós e
todos os povos se conservariliO na escravidao
debalde tentariao reivindicar seus direitos. '

Todos sab.m quantas opinioes f..lsas re
conhecidas hoje 'por taes geralmente, faraD
abraçadas e profes adas por todo o mundo
DO decurso de muitos seculos. Gomo póde
pois o exemplo das naçOes combater o. meus
principias, que s9.0 os dos mais abalisados
economistas politicas? Para ter força o ar
gumento, deveria o illustre preopinante de
mon traI', que as nações com as suas velhas 1'0
tin~s têm chegado ao mai alto ponto de pros
pel'ldade, a que podem a pirar, ou qlle os
principias, que apresentei tendo sido postos
em execução, acarretárllo u ruina das que os
abraçarãO, ou pelo menos não promoverão
elles a sua maior riqueza.

Pel'suado-me que se não poderãO apresentar
estes exemplos, nem consequentemente figurar
de vãs theorias os principios, que apresentei.
Alguns têm sido já adoptados, e não se tem
achado mal a nações que os lêm abra
çado, tempo virá em que a pratica delIes se
generalise mais, pois rotinas envelhecidas não
acabllo, senl10 muito lentamente. A'cerca de
minas, já temos exemplos fataes, lembremo
nos do que entre nós mesmos tem acon
tecido com a mais lucrativas, lembremo-nos
do desprezo da lavoura que elIas têm pro
dnzido, e das suas funestas consequencias,
que fazem correr em rifãO- Villa rica Bem
seI' 1w.-Disse mais o illustre preopinante
que-a agricultura nllo é o ramo de indus
tria o mais rendo o-concordo com o illustl'e
preopinante, em que no estado actual, ainda
mesmo da Europa, onde a industria se tem
avantajado mais, nllo é a agricullura, a que
melhor recompensa as fadigas do homem.
Porém donde provém isto? E' de ser por
sua natureza pouco productiva esta industria?

ão, certamente; e\la comparacla com os mais
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ramos de induslria tem a vantagem apre·
ciavel de ser uma parte do seu rendimento
formado meramente pela natureza, quando
os dos mais ramos é todo devido ao tra
balho.

O diminuto rendimento da agricultura pro·
cede de causas moraes, estranhas á sua força
productiva, as quaes nlio ignora o illustre
preopinante. Sim, Sr. presidente, é bem pouco
rendosa a agricultura para o lavrador, na
maior parle dessa mesma Europa, IãO ga·
bada por sua industria, riqueza, e civilisação,
pOI'que nella se conserva ainda em alguns
eslados o feudalismo, e em outros, grandes
reslos de tãO execrando governo. Nestes
mesmos, onde o lavrador, o camponez, nlio
é servo de;, gleba, é todavia llio vexado por
illllJoslos, denominados fiscaes, ecclesiasticos,
e t1uminicaes, e todos oppressores pelo nu
mero, desproporçao, fórma do lançamento, e
arrecaclaçll.o, que parece incrivel que haja
ainda quem regue a terra com o seu
sUaI'.

A esta causa, qne por si só muito bem
explica porque sào tão mequinbos os rendi
mentos da agricultura, se póde tambem ac·
crescenlar outra, não menos poderosa, da mi
seria e pobreza deste malfadado ramo de.
industria, consiste esta na falta de intelligencia
com que são dirigidos os seus trabalhos e
nos invelerados prejuizos que recuslio qual
quer novo methodo e principias aperfeiçoados,
que energicamente promovem mais abundantes
productos. Se exceptuarmos a França, a Ha
lia, e particularmente a Inglatel'l'a, lodos os
mais paizes, geralmente fallando, seguem em
grande parte deJ1es á velha rotina dos POttsios
e alqueives j quasi todos desprezlio a impor
tante pratica dos prados arlificiaes e alter
nativa de lavouras, com que pondo-se a terra
incessantemente em producçM, a sua fecun
didade nlio se exhaure, mas antes mui vi·
gorosamente se augmenta pelo adubio dos
estrumes, tanto das raizes que nella ficno em
residuo, como da grande copia de gado que
se póde criar, e que ajuda e facilita os trabalhos
ruraes.

Donde se collige, que nlio é exacta a as
serçM absoluta de ser pouco rendosa a agri·
cultura, melhor se diria, que o lavrador pouca
vantagem tira della, porque muito mal se
capitulará de pouco rendoso um ramo, quando
nM sendo dirigido com a melhor intelJigencia,
e pagando algumas terras como as de Por
tugal sextos, ou quintos, e até quartos da sua
renda total, grande parte dellas fóros, e todas
dizimas, jugadas, decimas, e outras alcaválns
a 4ue e:slão sujeitas, ainda assim dá ao la
vrador algum lucro, em verdade tM fraco
que nlio póde satisfazer ao louvavel voto do
magnanimo e grande Henrique IV, e muito

menos delle sahirem novos capitaes para bem
feitorias.

Se no Brazil nM ha lanlos vexames, nlio
deixao todavia de produzir -effeitos bem se
melhantes á ignurancia dos melhores methodos
da lavoura, a grande ftlta de braços, e mais
que tudo nas proviucias centraes o difficil e
mesmo impos ivel transporte dos fructos ao
lugar em que poderião ler valor. A' vista
disto é bem de admirar, que estando em tao
grande atra2;amento a nossa lavoura, que deixa
de dar sufficienles reditos, e de allrahir
por isso grande som ma de capitaes, se queira
empobrecel·a mais, deixando-a lutar com
tantos embaraços da sua prosperidade, e fa
vorecendo iSómcnte a mineraçll.O e as fabricas do
seu prodllclo, .

Ma;:; o illllstre membro que .nega á agri
cultura a primazia sobre os mais ramos de
industria, pOl'que a historia mostra que ella
veio a prosperar pelo commeraio, entende que
nlio devemos ser solicilos em promover os
.seus interesses e progressivo augmento. Ninguern
nega que sem com mercio não póde pros
perar a agricultura, porque sem aquelle fi
cariilo inuteis e sem valor os fruclos su
perflllos desta j querer porém que o comm.ercio
seja a primeira industria, é proposição in
sustentavel, porque se o commercio consiste na
troca dos generos, quem os fornece é principal·
mente a agricultura.

O illustl'e preopinante nilo reflectia que o
facto a que allude, é um successo extraordi
na rio, nascido de circllmstancias eventuaes, que
jámais póde servir de norma para comprehen·
dermos e seguirmos a marcha regular da natu
reza na formaçll.O e progresso da riqueza na·
cional.

Se é certo que a industria nlio prospera sem
capilaes e que estes nlio se podem formar e
accomular sem liberdade, não é de admirar
que nas cidades e villas, onde principiou a
aboliçãO do syslema fe'ndal, e que por mnito
tempo gosárão da liberdade, antes que ena se
estendesse aos habitantes do campo, se ajun
tassem originariamente capitaes que viessem
a refluil' para os campos, onde a escravidilo nlio
permillia que elles se formassem e se accumu
lassem.

O facto extraordinario e memoravel da expe
diçàO dos cruzados concorreu mui vigoroêamente
para estas accumulações e para a feliz revoo
lUÇilo que experimentou a agricultura, até entlio
mui apoquentada j pois deu um consideravel
impulso á industria das cidades, que nilo po
dendo deixar ue ter uma grande influencia nos
trabalhos do campo, veio a accelera~' o bom
exito da empreza, que tomárlio a peito alguns
soberanos de resgatar os povos do jugo do
feudalismo, para abaterem o poder dos senhores
acastellados.

Em verdade o zelo fanatico com que estes
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se alistavll.O, para marcharem debaixo do eslan
darte da cruz, a necessidade de se prepararem
para tllo remota como dispendiosa expedição,
finalmente o embaraço que lhes ofi'erecia o
systema feudal, que nllo lhes permillia lançat'
novos e extraordinarios impostos aos seus
vassallos, os obrigárão a vender, mesmo por
baixo preço as suas tel'ras, para bavel'em as
grandes som mas que precisavão. Estas recahirãO
nas mãos dos habitantes das cidades da Italia,
como Veneza,Genova e Piza, que se encal'l'egál'ão
tio transporte destas gmndes expedições, e do
provisionamento de todas as munições de
boca e de guerra.

Os prodigiosos interesses que obtiverll.o estas
cidades, nãO só com o fornecimento de exer
citas numerosos, que muitas vezes se transpor
tárll.o do occidente para o orienttl, como tambem
com o importante cornmercio que fizerão,
depois da tomada de ConstantillOph\ pelos
cruzados, á sombra da gl'ande protecçll.o que
estes Ibes concederll.o, augmentárll.0 extraor
dinariamente os seus capitaes, e estes pelo
consideravel accrescimo de consumo e costumes
novos, não puderll.o deixar de influir em grande
parte para a lavoura, que sendo já então tratada
por homens quc gosavão de 11m3 liberdade
sufficienle para apreciarem o trabalho, como
meio certo de se felicitarem, mudou absoluta
mente de face, crescendo, prosperando e tor
nando-se flor·ente.

Ora, se applicarmos a menor attenção á
vereda extraordinaria que seguio a industria,
conheceremos que esta pl'osperou primeiro nas
cidades, porque nellas tambem se estabelecerll.o
a liberdade e segurança muito tempo antes
que se afugenta~se dos campos a eSCl'avidllo,
que oppunha constantemente um obstaculo
irrcsistivel á toda a formação e accumulação
dos capilaes, que segundo a ordem natural
ali i deveriuo ser creados para se repartirem
uti [mente pelos mais ramos secundarias dos
trabalhos productivos.

Porém, este mesmo successo, que por ex
traordinario nll.o deve servil' de norma para
as disposições com que houvermos de pro
mÜ'Ver a riqueza geral nada contraria 01>

principias que tenho estabelecido, SlIo sempre
os capitaes que aviventão e fazem prosperar
a industria. A ordem natural moslra que
a terra lhes dá nascimento, e os reparte pelos
mais ramos secundarios da industria.

Nós possuimos no nosso tilrreno o mais
abundante manancial de riqueza, para elle
pois devemos dirigir todos;; os nossos cuidados,
to.da a nossa vigilancia e todos os nossos es
forços j conformemos as nossas leis com a
marcha regular da natureza, e não as esta
beleçamos sobre bases precarias de circum
stancias extraordinarias e eventuaes, que nllo
podem ter applicaçllo, nem á materia de que
tratamos nem ao nosso paiz. Pelo que mui

inconsideradamente vamos desviar da pri
meira fonte de riqueza, os cabedaes de que
ella tanto necessita para nos recompensar com
mll.o larga e levar-nos ao estado de possuirmos
e cultivarmos prosperamente os mais munan
ciaes da opulencia, a que temos direito de as
pirar.

O ilIustre deputado o SI'. Carvalho e Mello,
acha que é iIlusorio o receio de se afugen
tarem da agricultura os capitaes j porque quem
tiver campos para cultivar e nilO possuir' minas,
não abandonará aqllelles pam se empregar
nestas; mui pondero~a seria esla con ide
raçao, se eu me tivesse limitado a mostrar,
que os favores concedidos ás minas saca
rill.o da lavoura os capitaes que nella e
achava.o já empregados j porém, ainda que a
este me~mo respeito, se nll.o possão rigoro
samente reputar illusorios os meus receios,
porque geralmente o homem industrioso pro·
cura sempre collocar os seus cabedaes nos
trabalhos que melhoras recompensem e nenhum
embaraço !la para o especlll"ldor, que nllo
possue minas, vender as suas terras e comprar
minas, donde espera maiores vantagens, todavia
os meus receios se dirigem mui principal
mente aos novos estabelecimentos de lavoura,
que certamente nilo terll.o lugar, ao menos
nas terras mineiras, quando na penuria de
cabedaes em que desgraçadamente ainda se
acha o Brazil, podem estes sendo empre
gados na mineraçãO com os beneficios que
lhe querem fazer privativos, retribuir mais
abundantemente do que na lavoura, cujos
reditos ainda que menores para os particu
lares, sll.o mais estllveis que os das minas,
e pura o estado mais preciosos pela influencia
vitlll que têm sobre o pr/)gresso da riqueza
e augmento de povoação, que relativamente
ao terren/) ainda é zero.

o Sr. F'rança ;-Este projecto nllo contém
um privilegio adio o nem desconhecido entre
nós, senão uma medida mui politica de fo
mentaI' a industria em um genero de tra
balho de que a naça.o muito póde apro-
veitar. .

Para animar os mesmos lavradores na em
preza de aproveitar terrenos de dimcil amanho
se tem algumas vezes quitado de dizimo por
certo tempo os seus fructos; nllo é muilo
pois que se isentem igualmente de tributos
e alcaválas os metaes das nossas fabricas
nascentes, afim de que possll.O a principio
soffrer a concurrencia dos metaes estrangeiros,
cuja facilidade de extracçao pelo uso tle
machinas e proce sos que ainda nos não
sll.o familiares, muito aba raLa o seu mercado,

Voto portanto que seja o mesmo projecto ad-
mitlido á 2' disco sll.o. .

Julgou-se afinal discutida a materia, pro
paz-se;
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1.0 Se estava concluida a I' discussão.-Ven
ceu-se que sim.

2.° Se passava á 2' discussão.-Venceu·se
tambem que sim.

Enlrou então na sala o Sr. Faria Lobato e
tomou assenlo.

Seguia-se a 2" parte da ordem do dia, que era
a I" discuSSãO do projecto de lei para a
concessllo de soldo ás villvas e filhos dos
officiaes e soldados do exercito da Bahia, morlos
em acção.

o Sr. Montezum.a :-A proposla é t!1o justa
que creio, que não haverá quem falle contra
ella ; e por isso p6de V. Ex. perguntar se a as
sembléa dá por discutida a maleria ; mostremos
já deste modo o respeito que tributamos aos
que arriscárão e perderão a vida p:lra
salvai a patria. (Apoiado, apoiado.)

O Sr. Andrada Machado: - Eu s6 tenl10
que dizer que o acho muito mesquinho e até
injusto.

Todes os bl'avos-soldados que se balerão com
tropas lusilanas merecem iguHl contemplação;
e muito injusto será que os de S. Paulo e Porto
Alegre, que se lêm batido com o partido de D.
Alvaro, não mereção .lesta assembléa a con
sideração de que julga dignas as tropas da
Bahia.

Portanto, como deputado de S. Paulo, e da
naçao brazileira, ofIereço uma emenda pa~a

sálvar Esta injustiça:
« Ar!. 1.0 Em vez-do exercito da Bahia, etc.,

diga-se - do" exercitas brazileiros, que em
qualquer parte do imperio, pugnando pela sua
independencia e dignidade, fallecerão no earnpo
da batalha, gosaráo, etc.-And7·ada Machado.))
-Foi apoiada.

Não havendo quem mais pedisse a palavra,
juJgou-se discutida fi materia, e o Sr. presidente
propoz:

L" e estava conclnida a 1" discussão.-Ven
ceu-se qne sim.

2.° Se o projecto com a emenda passava á 2"
discussão.-Decidio-se que sim.

Pu sou-se á leitura dos pareceres e o Sr.
Maia, como relator da com missão de legislação,
leu os eguintes pareceres:

PRIMEIRO

« Miguel Pires Corrêa Gomes e outros es
criV!1es, tabelliiles, inquil'idores, contadores, dis
tribnidores e ofliciaes de justiça dos auditorias
da cidade do Recife de Pernambuco, representão
que não lucrão pelo trabalho de seus officios,
quanto é sufficiente para sua sustentação e
vestuario, observando-se o regimento de 1754,
que regula os salarios que lhes são devidos,
ora insuffiéientes pela grande alleração de cir
cumslancias nos gelleros da primeira necessi
dade, dos quaes alguns ofIerecem a difIerença
de 200 por 100; e por isso. pedem que lhes

seja applicado Q.. regimento de 10 de Outubro
de 1754, dado para Minas-Geraes, em que
se contilo os ditos sala rios pelo duplo. A com
missao é de parecer, que não tendo elles mos
lI'ado por documentos aulbenticos o rendimento
annLlal de cada um dos officiaes para aonheci
menlo da necessidade exposta, nenhum lugar
lem o que pretenrlem agora, quanto mais que
semelhantes pl'ovidencias lerão cabimento
quando se tratar das reformas geraes.

(I Paço da assembléa, 10 de Outubro de 1823.
-D. Ntt1w Eugenio de LocíO.-José Teixei1'a
da Fon.seca Vasconcellos. - Estevão Ribei7'o de
Rezende.-João A71tonio Rod7'igues de Carvalho

'-José Antonio da Sílva Maia.ll- Foi ap
provad.o.

SEGU.NDO

« A commissl1o de legislaç:io, tomando em
consideração o requerimento de José Antonio
Alves Rod['igues, naqueIla parte sómente, que
por conter queixas de violenciils que diz,
praticadas conLra elle e em ofIensa do seu
direito de propriedade, pelo juiz de f6ra,
cam ara e almotacé da villa de Santo Antonio
de Sá, podia ser objecto de conhecimento
e deliberaçãu desta assembléa, em ultimo
recurso, confrontou a sua exposiçãO com as
informações remeLLidas da secretaria de es
tado dos negocios ria justiça. Por meill deste
exame conheceu a commissão, que já mui
justamente fôra indeferido pelo governo o
requerimento do supplicante destituido dos
titulas indispensaveis para demonstraç11O e fir
meza desse direilo de propl'iedade que julga
ofIendido ; e destituido inteil'amente das provas,
que deverião verificar a existencia das violencias
de que se queixa. E portant.o é a mesma com
missão de parecer que deve ser indeferido o
supplicanle.

« Paço da assembléa, 10 de Outubro de
1823.-D. Nuno Et~genio de Locio.-José Tei·
xeira da Fonseca Vusconcellos.-Estevão Ribei7'o
de Rezende.-João Antonio Rod7'igues de Car
valho.-Jusé Antonio da Silva Maia. ))

Foi approvado.

o Sr. Andrada Machado :-Sr. presidente,
a re>:peito destes papeis de commissOes eu
quizera, que para podermos dar o nosso voto
com conhecimento de causa, os senhores das
commissOes fizessem no sen relataria uma ex
posiçao resumida dos motivos que lhes servir!1o
de base para o parecer. Eu estou pelo que diz
a commissao i mas de facto desejava uma
explicação do negocio para me pôr em termos
de votar. Não vá tudo na fé dos padrinbos.

o Sr. Carvalho e Mello :-E' muilo acertado
o que propOe o illustre preopinante e e~l o
requeiro lambem pela minha parle.

E' necessario que a commissão expondo o
facto q.ue faz o objecto do parecer, nos diga os
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fundamentos que teve para fazer o juizo que
apresenta j sem isto Mo podemos ter idéa
clara do negocio como é indispensavel para
votar. Muitas vezes versa o parecer sobre um
requerimento acompanbado de muitos docu
mentos e do exame destes depende 3. decisão
da questllo: ora, nllo conhecendo nós o seu
conteúdo, nllo podemos rleliberar sem escru
pulo j por isso entendo que se deve seguir o
mesmo que se pratica nas consultas dos tri
bunaes, onde vem a exposiçllO circumstanciada
do facto e os motivos dos pareceres dos que
forão ouvidos sobre o negocio; aqui nllo temos
que ouvir ninguem j mas entendo que deve
dizer a commissão parece-me por estas ou
aquellas razOes. E' o meio de cada um dos
Srs. deputados fazer idéa clara da materia e
poder votar com segurança,

O SR. PRESIDENTE convidou os nobres depu
tados para ofIerecerém por escripto, na sessão
seguinte, e na hora propria das indicações,
o que acabavllo de propÔr.

O SR. COSTA BARROS, como relator da com·
missllo de marinha e guerra, leu o seguinte

PARECER

« A commissão de marinha e guena tomando
em consideração o que representou o governo.
provisorio da provincia do Ceará, o qual pede
a extincção de um batalhao creado pelo gover
nador das armas interino daquella pro\7incia,
e conhecendo os justissimos motivos que tem
aquelle governo para requerer a extincçllo
daquelle batalhllo, e vendo por outro lado
que elle não fôra creado por lei j acha
e é de parecer que este negocio não com
pete senão ao governo, o qual deve quanto
antes dar aquellas providencias que achar ade
quadas j visto não háver necessidade de uma
lei para annular aquella creação de puro arbi
trio do interino governador das armas daquella
provincia.

c( Paço da assembléa, em 26 de Setembro de
1823.- Pedro José da Costa Ban'os,- José
Arouche de Toledo Rendon,- João Gomes da
Silveira Mendonça.-Manoel Jacintho Nog1lei?'a
da Gama,-Manoel Fe1'1'eim de A1'Ctujo G1Gi
ma1'ães, »

O Sr. Andrada Machado: - Eu concordo
com o parecer da commissão, Para o conservar
é que era necessario a assembléa decretar,
porque o governo nllo póde crear corpos novos j

mas para destruir o que está mal feito não é pre
ciso; creou-se sem legalidade, o governo que o
deite abaixo.

O Sr. Costa Barros :-A provincia do Ceará
nunca teve mais de duas ou tres companhias de
tropa paga, e mal ch~gavão as rendas para
pagar essas mesmas companhias. O Filgueiras,
actual governadol' das armas interino, entendeu

TOnlO VI

que devia crear um batalhão para favorecer
pessoas do seu partido, e seus afilha'dos, e assim
o fez: de sorte que não cbegll.o todas as rendas
da provincia para esta despeza.

E' pois indispensa vel a extiucção deste corpo
que creou e organiSOll, por mero arbitrio seu, o
dito governador interino, e o governo da pro·
vincia com razão a pede porque nllo ha com
que se lhe pague, Ora, como esta creaçll.o não
precedeu lei que a autorisasse, pertence ao go
verno destruil-o.

o Sr. Carneiro da Cunha :-Eu penso que
esse batalhão foi creado no tempo em que se
precisavão mais forças; para bater os lusitanos j

talvez que este corpo combatesse, e até alguns
. dos seus membros perdessem a vida j parece-me

pois injustiça, que a ser assim, a assembléa
tome uma deliberação semelbante, que vai en
tender com os mesmo que marchá,'ll.o para
peleijar pela nossa ind'ependencia; é uma me
dida que de alguma sorte implica com o que se
venceu aqui em contemplaçll.O dos bravos de
fensores da nossa independeilcia, e por isso
entendo que devemos tel' alguma atlenção com
estes officiaes.

o Sr. Oosta Barros :- Não houve precisno
alguma desta força j foi creada a puro arbitrio
do govemador das armas interino para accom
modal' af1lbados sem o con entimento do go·
verno, Os me mos officiaes creados por esta
fórma sabem muito bem que não estno legal
mente creados, e estao incertos do sen de tino j

e tanio esta creação foi para os seus amigos
terem lugares, qlle o batalhão está quasi sem
soldados j o que ha de sobejo é officialidarle.

O SR. PRESIDENTE, depois de mais algumas
observações, põz á votaçno o parecer, e foi ap
provado.

O mesmo Sr, deputado len mai. os quatro se
guintes pareceres:

PRIIIIEIRO
« A com missão de marinha e gllelTa I ndo a

representação que a Sua Magestaue Imperial
dirigio a camar:.! de Porto-Alegra na provincia
do Rio Gl'unde do Norte e que foi remetlid:1. pOI'
Sua Magestade Imperial a e, la assembléa na
qual pede a creaçã0 de um batulhll.O de mi!iciu',
acompan1I:wdo aquel1a representação UIlJU pro
posta para os officiaes do mencionado hatallHio,
é de pareccr que em qnanto se Mo puder re·
guIaI' fixamente o numero de tropa, qne deve
haver no imperio, o que por ora não tem lugar,
não convém de fórma alguma crear novos
corpos, senão quando uma decidida urgencia o
exigil'.

c( Pa,o da assembléa, em 26 de Setembro de
1823,- Ped7'o J08é da Costa BU1'r08.- Jo, é
A1'ouclte de Toledo Rendon,- João Gome8 da
Silveira Mendonça.-Manoel Jacint1to Nogueira
da Gama.-Manoel Ferreira de A'ra~jo G1J,i
marães. l,-Foi approvado.

15
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SEGUNDO

(C A commissão de guena e marinha lendo o
requerimento de Joaquim Antonio M..sgalhães,
em que pede se crec no Rio de S. Fran
c:iseo uma companhia de caval1aria miliciana,
propondo-se elle a formal-a á sua cusla, com
tanlo que se lhe confira o posto de capiUl.o da
subredita companhia; é lle parecer que não
convém por ora crear aquella compauhia, sem
que prillleiro haja pleno cOllhecill1eulll da furça
que deve haver desta natureza nas provincias
do illlp rio, o que se deve deixar pàra qnando
se houver de regular prefixamente estes estabe
lecilneutos.

(C Paço da assernbléa, 26 de Setembro de
1823.-Pedro José da Costa Ba1'1'os.- José
Arouche dI} Toledo Rendon.- João Gomes da
SilveimMendonça.-Manoel Jacintho Noguei1'a
da Ga,ma.-1I1cmoel Fer1'rti1'a de A'l'aujo G'ui
marães. »-Foi approvado.

TERCEIRO

C( A commissão de guerra e marinha para
dar o seu parecer sobre a legitimidade dos ven
cimentos do a ·tual inspector do arsenal do
exercito, precisll que se peçãn ao governo as
informaçOes n cessarias participando a esta as
sembléa qual's sejão os seus \'encimentos, e os
titulas pelo quaes lhe sejão conferidos.

« Paço da assernbléa, em 2 de Outllbro de
l823.-Ped1'o José da Gosta Barro ,- José
A1-o1whe de Toledo Rendon -João Gomes da
Silvei1'a Mendonça. - Manoel Ferreim d'A1'aujo
Gttima1'ães. »

O SR, Mo 'TEZUMA requereu que fossem exi
gidas com urgencia j e posto o parecer á votação
foi approvado com esta clausula,

QUARTO

« A comtoissão de marinha e guel'l'a exami
uando o requerimento de Manoel Madruga de
Bitlencourt, furriel da legiãO de volunlarios da
provincia de S, Pedro do Sul, em que se queixa
ter-se-lhe negado a sua escusa, que lhe devera
sel' conferida pela determinaçãO do decreto de
13 de Maio de 1808; e não achando motivos, á
vi tal dos documentos que se ajuntl1o, para se
lhe negar aquella escusa, havendo o supplicante
servido bem, e até mais 6 annos além dos 8,
porque fôra engajado; é de parecer que se re
melta o requerimento do supplicante assim do
cumentado ao governo, para que este haja de
infol'lnar obre os motivos daquella escusa, que
lhe foi negada.

C( Paço da a sembléa, 26 de Setembro de
1823.-Ped1·o José da Costa Barros.- José
A1'ouche de Toledo Rendon,-João Gomes da
Silveim Mendonça.-!I1unoel Jacintho Nogueim
da Gama,-Manoel Ferrfim de Araujo (fui
ma1'úes, II

o Sr, Andrada Machado:-Este supplicante
deve mostrar que se lhe negou o que elle pedio;
não basta que clle o diga. Se lhe foi negada a
escusa do serviço com violaçãO de lei, en tão nós,
como guardas del1a, temos obrigação de a fazer
cumprir; mas Dilo vejo que haja certeza, e acho
por isso que a il1ustre commissão nos propõe
que tomemos conhecimento daqnillo que ainda
não é da nossa cOlupetencia, porque não está.
demonstrada a violaçãO da lei.

O Sr. Costa Barros ;-Elle requereu ao go·
verno, e foi escusado o seu requerimento, e pela
infracção da lei é que recorre a esta assembléa,
Cumpre-nos agora saber os motivos que leve o
govérno para obrar assim \ talvez os tivesse le·
gitimos, e por isso pedirnos esclarecimentos para
nos podermos del:idir.

O SR, PRESIDENTE propoz o parecer á votaÇãO
e foi aprovado.

O SR. MAIA, por parte da commissl1o de le
gislaçãO, leu o seguinte

P.o\.RECER

« Geraldo Antonio do Nascimento expOe que
tendo uma nota do banco nacional do valor de
oito mil réis, aconteceu ser presa fie um rato,
que apenas lhe deixou pequeno fragmento, em
que felizmente existem os algarismos demons
trativo;; do numero, e da impol'tancia da mesma
nota, mas que apezal' disso não pôde con.;eguir
dos administradores o troco dessa roida nota j

e portanto recorre á assembléã para ordenar
que se lhe troque, A commissàO de legislação é
de parecer, que recorra o supplicante aos meios

• ordinario, e por intervençãO das autoridades
competenles.

fi Paço da assembléa, 8 de Outubro de 1823.
-José Antonio da Silva Maia,-José Teixeim
da Fonseca Vasconcellos.-João Antonio Ro
drigues de Carvalho.-D. Nuno E'ugenio de
Locio.-B61'nardo José da Gama. »-Foi ap
provado.

O SR. SECRErARIO MACIEL DA COSTA, por lJão
se apresentar mais nenl1Um parecer novo,
passou a lel' um sobre o requerimento do irmão
Joaquim Francisco do Livramento, que pedia
uma modica consignaçãO a beneficio do semi
nario de Há ; cujo parecer ficára adiado na sessão
~ 23 de Setembro.

O Sr, Andrada Machado; - Eu creio que
este parecer ficou adiado unicamente por haver
duvida sobre o cofre flor onde se deveria pagar
esla consignaçãO, porque a alguns senbOl-es pa
re.:ia que o pagamento se fizesse pelo thesouro
da provincia. A comrnissão lembrou qne fosse
pela caixa do subsidio lilterario, e votou com co
nhecimento de causa. Na provincia de S. Paulo
só por aquelle cofre deve ser paga, para não
acontecer ficar preterido por outros esse paga
mento 'j as rendas do subsidio litteral'Ío não só
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cbegll.o para os estabelecimentos ele instrucç1l.0
a que s1l.0 applicadas, mas ainda sobl'1I.o; por
consequencia muito bem fez a i\lustre COlD
missão, quando assentou que o pagamento se
fizesse por aqueJla caixa, porque é o meio de
nunca deixar de receber, \ isto n1l.0 ser dos
mais florescentes o estado do thesouro da pro
vincia.

o Sr. Paula Mello : - Eu pedirei sómente
que seja augmentada a consignaÇ1l.o. Este esta
belecimento está em edificio, que póde accom
modal' bem 50 a 60 meninos, tem uma cape\la,
e um sitio j a renda do subsidio litLerario tem
muito de sobl?jo para o que é applicada j e acho
de grande utilidade não só para a comarca, mas
para o provincia o promover o allgmento deste
estabelecimento. Por ora os particulares têm
contribuido para as despezas : mas com estes
soccorros não se podem fazer as obras precisas
para maiores accommodações. Parece-me por
tanto que póde muito bem ser maior a consi
gnação para se tirarem maiores vantagens.
E' por isso que otrereço a emenda seguinte:

(C Que a pens1l.0 seja de 300$000.-Paula e
Souza. ),-Foi apoiada.

O Sr. Andrada Machado: - N11.o vamos a
alargar muito as mãos, demos esses 200$000,
que a junta do governo da provincia entende
que é o que se póde dar; deixemos que a pro
vincia tome mais forças, e vejamos o qu~ vai
produzindo e te auxilio dado ao seminario;
nós por i~to não ficamos impossibilitados deaug
mental' a c:onsignaç1l.O para o futuro.

E' por isto que eu votarei pelo parecer da
commiss11.o tal qual está j ajudai' o estabeleci
mento é muito jll to. principalmente estando á
testa de\le uma pessoa t1l.0 capaz,' cuja exemplar
conducta até tem contribuido para espalhar a
boa moral na comarca; mas como nll.o somos
muito ricos, vá isto por emquanto.-

Julgou-se discutida a materia; e posto opa,
recer á votação, foi approvado com a addiç1l.O do
Sr. Paula e Mello.

O MESMO SR. SECRETAHIO leu outro parecer
sobre o offieio do ministro da justiça relativo ao
destino dos 63 presos existentes nas cadêas da
Bahia, tendo sido remettidos de Portugal para
cumprirem degredos em Africa e Asia j cujo
parecer ficára adiado na ses 11.0 de 23 de Se
tembro.

o Sr. Dias :-Persuado-me que não se deve
approvar de todo o parecer da commiss1l.0, estes
homens são dignos da nossa compaiXãO, n11.o só
por terem entrado em nosso territorio, como por
estarmos em guerra com o seu paiz.

Nao me parece justo fazel·os passar o mar
em tanta distancia depois de uma prolongada
prisll.oj principalmente quando nós n11.o sabemos
a justiça com que fotão sentenciados esses
homens em tempo de revolução. MandaI-os

para Portugal agora, é o desterro mais rigoroso
que se lhes póde dar j antes os mandemos para
a Turquia, ou para a costa d'Afl'ica j parece·me
que ainda alE serião mais felizes do que indo
para Portugal.

Emfim o meu volo é que não peioremo~ a
sorte destes degraçados, e por isso melhor será
que elles sigll.o o destino que quizel'em.

o Sr. Andrada Machado :- Eu apoio o pa
l'eCf'r da commiss1l.0 ; n110 queremos cá essa
bm. gente; já temos de mais' nem havemos
entre nós conservar inimigos guardados.
Tambem em mandaI-os para o seu destino nãO
concordo, porque nós nao somos commissionados
do governo de Portugal, e como o nosso paiz
não é solo do crime, vão para o seu; se lá os
quizerem conservem-os, se os nào quizerem,
mandem-os para alguma terra que lhe ohl:!'
deça j fação o que lhes parecer dos seus cida
dll.Os : nós nada temos com isso.

O Sr. Dias :-Estes homens não commetterllo
crime algum contra nós j e por isso é que
voto que se lhes dê toda a franqueza para que
poss1l.0 ir para onde quizcrem j v~o para França
ou fnglaterra se lá os admiLtirem; o que nos
importa é que saiao do nosso territorio; mas
mandaI-os outra vez para Portugal nll.o ap
provo; é a uniea caridade que eu qnero que
usemos com eHes.

o sr. Carneiro da Cunha: - Tem razão o
nobre deputado: nó 0110 somos executores
das ordens de Portugal j porlantCJ nada nos
importa com o destino que derão a esta gente,
nem se sll.o ou não criminosos j o que en·
tendo é que os devemos deixar ir para onde
quizerem. sem nos embaraçarmos com a sua
sorte. Seguudo e lcs principios proponho o
seguinte:

(C PUf emenda ao parecer: Que se faculte
ao gov mo que os deixe ir para onde qui
zerem, comtanto que seja para fóra do terri:
torio do Brazil.- Oamei1'o da Ounha.» - FOI
apoiada.

o sr. Henriques de Rezende: -Como linha
de votar pelo IJarecer da cornmi S1l.O, julgava
esr.usado fallar j mas ouvindo opinar como se
estivessemos fóra deste mundo, devo dizer o
que penso. Sr. presidente, a idéa que deve
fazer-se de um homem que vem de pOI·tugal
para daqui ser mandado para Angola é a de
Ulll desamparado; sendo assim, como se quer
que elJ~s meE'UJos procurem meios de sahir
para onde quizerem, e á sua cusla?

Só quem nunca vio o que vai pelas prisões
com esses infelizes é que póde opinar por esse
modo. Eu vi muitos demorados annos na prisll.o
por nM poderem ir para o degredo, J.lorque
até para isso era preciso que 6)]es mesmos
soubessem se havia embarcaç1l.0, porque nem
os ministros nem os escrivll.es fazi1l.o o seu
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uever nem cuidavll.O nisso: era mesmo pre
ciso que os desgraçados pagassem ao escrivão
para os fazer expedir e obrigar os navios a
levaI-os de graça. Isto posto, quem ha de
levar taes homens para fóra do imperio ?

Quem lhes paga a passagem, que sendo em
navio estrangeiro é tanto mais cara? Quem
lhe procura esses navios? E' preciso pois ou
soltai-os no meio de nós para procurarem
meios, o que não se quer, ou fazeI-os ficar
eternamente nas prisoes, porque é impossível
que presos possllo procurar navios, nem pagar
passagem. Volo portanlo pelo parecer da com
missllo.

o Br. Rodrigues de Carvalho: - O que
estou vendo é que no fim da questão os homens
ficão eternamenle presos. E como não ha de
ser assim se esles miseraveis não têm nada?
Alé estão vi vendo de fazer pentes e oulras
cousas semelhantes? Uma vez que se decida
qu.: vão para onde quizel'em, alguma embar
cação os ha de levar, mas esta não os leva
s6 porque nós decidimos que vila j nllo basta
di7.el· qlle saillo para onde quizerem, é preciso
dinheiro j e portanto ha de dizer-se ao governo
que os faça sahir autorisando-o para as des
pezas necessal'ias, e elle lá tomará as medidas
CJue lhe parecerem convenientes. E' isto, quanto
a mim, o qne deve tomar·se em consirleração.

O Sr. Carneiro pedio então a palavra, e
mandou tambem á'mesa a emenda seguinte:

c( Propohho que o governo fixe o terlUo de dous
IDfl7.e para que os presos dentro delle se pos ão
ir para fór;! do imperio, fiscalisando a policia
que elles não fiquem no seu territorio.

c( E pelo que toca aos outros qne nllo acha
rem meios de ahir, se autorise o governo da
provincia pura os fazer transportar para qnal
quel' lugar para onde a viagem seja menos dis·
pendiosa.-Fl'ancisco Oameiro. )l-Foi apoiada.

O Sr. Carvalho e Mello :- Levanto·me, Sr.
presidente, para dizeI' poucas palavras. Este
caso é novo pelas circumstancias. Até agora os
presos que vinbll') sentenciados de Portugal,
erllo aqui recebidos para serem mandados ao
seu destino.

Cumpriamos as precatorias com qUe" vinhão
porque estando unidos, e sendo considerados
subditos do mesmo estado, deviamos assim
fazer; mas no estado em que nos achamos,
outra deve ser a marcha. A resoluçllO é difficil.
Executaremos nós ainda semelhantes ordC1ls?

ll.o por ce1-[0, porque devendo·nos consi
derar potencia independeúte, nllo devemos ser
os executores das ordens de Portugal. Consi·
deraremos a estes desgraçados como prisioneiros
de guerra; e guardal-os-hemos para as trocas
que delles houverem em tempo competente?

E'. opressiva esta medida, e injuriosa á hu
manrdade, e haverá duvidas eUl se reputarem

prisioneiros de guerra homens nestas circum
stancias. Que resta, Sr. presidente?

FazeI-os. embarcar em navios estrangeiros
que os levem outra vez a Port.ugal. Haverá
mais esta despeza, qne nos competentes ajustes
entrará em ronta com as mais a que Portugal
tem dado causa, nllo reconhecendo desde logo,
como devia, a independencia do imperio do
Brazil.

O sr. França: - Eu cuido que se nãO póde
deixar de seguir uma parle do parecer, e outl'3
parte da emenda. Porque muitos desses presos
serão marinbeiros, qlle têm a facilidade qe sa
hirem sem despeza em qualquer embarcaçllo
estrangeir'a para portos vizinhos de Portugal;
e alguns terão meios proprios, ou de ~eus

amigos e parentes para se vollarem rmmediata
mente á patria.

Mas como esta condição não seja 'geral, mui
a proposito me parece que a todos se facilite a
sabida para fóra do irnperio j e daquell p., que
a não puderem ITeetuar por meios proprios,
faça o governo o que melhor enlendet-. De bom
castigo lhes fica servindo entretanto a sua sorte.

JuJgou··se discutida a malel'ia do parecer, e o
Sr. presidente propoz á assembléa :

1.0 Se passava o parecer tal qual. - Não
passoll.

2.° Se approvava a emenda do Sr. Carneiro
da Cunha.- Foi approvada.

Seguindo-se a emenda do Sr. Cal'lleiro, foi
esta divipida em duas pades, e proposta a 1"
ernquanto ao termo em que deverião sahir para
fóra do territo('io do imperio, e a 2" emquanto
ao lugar para onde deviao ser transportados,
supprimida a palavra - de Portugal. - Forlto
ambas approvadas.

O SR. PRESIDENTE: - assembléa resolveu
que se agradecessem a lord Cochrane seus im
portantes se~viços; eu consulto a assembléa
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 of5
cios, em quc se participl10 resoluções deste con·
gl'esso, ou se ha de ser assignado pelo presi
dente. Emfim decida-se o que se deve fazer
para se executar.

a Sr. França: - ~u acho que deve ser o
SI'. secretario j e cuido que o que fÓr assignado
por elle ha de merecer a consideração de lord
Cochrane. O Sr. secretario expede os officios
em virtude das resoluções das actas; o['a, na
acta respectiva se acha a determinaçllo para os
louvores, e por ena o Sr. secretario lavI'a ú

oflicio para Ih'os dirigil' j parece-me que não
ha necessidade de abrir um novo exemplo.

O Sr. Andril.da Machado: - Eu sou de
opinião que o officio deve ser assignado pelos
Srs. presidente e secretarios. O regimento manda
que por elles sejão assignadas as resoluções
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da assémbléa, isto é uma resoluçãO, portanto
n1\o póde seL' as ignada só pelo Sr. secretario.

O Sr. França: - O Sr. pl'esidente assigna
as resoluções na§ actas; Inas as participações
dellas o Sr. secretario as faz, nem o regimento
diz outra cousa. N~o ha precisão de innovações.

o Sr'. Vergueiro : - Isto é um caso extraor
dinario ; decida a assembléa o que lhe parecer;
se assentão que sendo assignado pelo SI'. presi
dente e secretal'ios é mais honroso, faça-se dessa
maneira; o que julgo é que a questllo não
rcerece que gastemos com ella muito tempo.

Propoz então o Sr. presidente:
1.0 Se o officio seria assignado só pelo presi

dente. - Venceu-se que não.

2." Se seria assignado só pelo secretario do
expcdiente.-Vencell-se que não.

3." Se seria assignado pelo presidente, e re
f~rendado pelos secretarios. - Decidio·se que
sIm.

O Sr. Andrada Machado :-Antes de se as
s:gnar a ordem do dia quero fazer um requeri
mento. Cuido que estão vencida!? umas poucas
de leis; a demora ela Sll;\ publicação parece
encerrar algum mysterio; requeiro pois com
urgencia que se mandem a Sua Magestade Im
perial para serem promulgad;{s. E' preciso que
de uma vez saibamos a lei em que havemos ele
viver. (Apoiado, apoiado.)

O SR. PRESIDENTE :-Já perguntei por ellas ao
Sr. secretario; está o trahalho a ultimar-se.

O SR. ANDRADA MACHADO :- Então esperc-se
dous ou tres dias, e nada mais. Já o povo "epara
para isto como desconfiado; e com effeito é
muito o que se tem esperado.

O SR. PRESIDENTE deu para oi'dem do dia o
projecto de constituiçãO.

Levantou-se a sessão ás 2 hOI"a!'l da tarde.
Migt~el Calmon d1~ Pin e Almeida, secretario.

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA

PARA JOÃo VIEIRA DE CARVALHO

111m. e Exm. Sr.- A asseml,léa geral consti·
tuinte elegi laLiva do imperio do Brazil manda
participar ao governo que precisa lhe seja re
metLida uma copia aulhentica da porlaria de 2
de Agosto uo presente anno,expeciic1a pela repal"
tiÇãO dos negocios da guerr~ á junta do governo
da provincia da Bahia, em que se lhe deter
minou que remettesse para esta cidade os
prisioneiros de guerra lusitanos que quizessem
passar para o serviço do imperio, ajuntando á
referida copia todos os esclarecimentos necessa
rios sobre os motivos que teve o governo pal'a
expedir a citada porlaria. O que V. Ex. levará ao
conhecimento ue Sua Magestade Imperial.

Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em

13 de Outnbro de 1823. - João Severiano
Maciel da Costa.

PARA MANOEL JACINTHO NOGUJ,;lRA DA GAMA

IIIm. e Exm. SI'.- A assembléa geral consti
tuinte e legislativa do imperio do Bl'Uzil sendo·
Ibe presente o parecer da commis 110 de fa
zenda sobre o requerimento de José Peuro
Lopes de Andrade, que pedio ser nomeado
escrivão ela decima all'asaua: manda rem ller
ao governo o referido requerimento, e parti·
cipar-Ihe que não oh tante nào ter luga r o pro
vimento do ollieio que solicita, deve o go
verno proceder com o supplicante na rÓl'lna
da lei. O que V. Ex. levará ao conhecimento
ele Sua Magestade Impel'ial.

Deus guarde a V. Ex. Paço da assemblé3, em
13 de Outubl'o de 1823. - João Seve7"iano
Maciel da Costa.

PARA o MESMO

l\Im. e Exm. Sr. - A assembléa geral con
stituinte e legislativa do imperio do Brazil
manda participar ao governo que para ter a
commissào de guerra e marinha as noções ne
cessarias sobre o requerimento de JlJao Jacome
de Blluman que pede a continuaçãO da pensão
que percebia pelo bolsinha, precisa que Ibe
sejão communicadas as razões porque se mandou
suspendeI' a dita pensão. O que V. Ex. levará
ao conhecimento de Sua MagesLade Imperial.

Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em
13 de Ontubro de 1823. - João Severiano
1I1aciel da Costa.

.-
Sessão em 14 de Outubro

PRESIDENCIA DO SR. RIBEIRO DE ANDRADA

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas
da manhã, e nãO tenrlo chegado o Sr, Ribeiro
de Andracla até ás 10 horas e um quarto,
tomou o lngar de pre idente o Sr. secretario
Maciel,da ClJsta, por faltai' tambem o Sr. vice
presidente; e completou-se a mesa com o Sr.
França secretario supplente.

O SR. MIGUEL CALMON principiou a cha
mada : mas chegando o Sr. Ribeiro de Andrada
tomou o seu lugar j e os Srs. secreta rios igual
mente occupárão os seus.

O SR. MACIEL DA COSTA continuou a chamada j

acharão-se presenLes 67, falLando com causa
os Srs. Rodrigues Velloso, Pereira tia Cunha,
Arulljo Gondim, Duarte Silva, Bl'flnt Ponte,
Andrada e Silva, Alencar, C' rneiro de Campos,
Mariaono d'Albuquerque, Carneiro da Cunha,
Nogueira da Gama, Camara e Sobreira; e sem
ella os Srs. Montezuma e Carneiro.
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O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sess!lo,
e lida a acta da antecedente foi approvada.

O sr. Lopes Gama apresentou uma felici
taç!lo dirigida á assembléa pelo tenente-co
ronel com mandante do CO'l'pO de artilharia da
provincia das Alagôas JoM Eduardo Pereira
Collaço Arnado.-Foi recebida com particular
agrado.

O SR. SECRETARIO MACIEL DA COSTA deu conta
de outra felicitaç!lo do com mandante das armas
da sobredita provincia das AlagÓas, Joaquim
Marianno de Oliveira Bello.-Foi recebi ria com
particular agrado.

Disse que tinha recebido a pal'!icipaçãO de
molestia do Sr. Montezuma.-Ficou a assem·
bléa inteirada.

Passou-se á ordem do dia, começando pelo
art. 8° do projecto de constiluiç1l.o, que ficára
adiado na sessão de 10 do corrente, com a
emenda do Sr. Vergueiro.

A este tempo entrou na sala o Sr. Carneiro, e
tomou assento.

(FalI2rl1O os Srs. Andrada Machado, Ver
gueiro, Dias e Carneiro j mas nM se entendeu o
tachygraplto JcM Estev!lO,)

O SR. ROCHA FRJ\NCO mandou á mesa a
emenda sf'guinte :

f( Proponho a suppress1l.o das palavras-contra
a sua vontade.- Rocha Fmnco. )- Nllo foi
apoiada.

O SR. DIAS tambem ofTereceu a seguinte:
fC Nenhum cidadão brilzileiro será obrigado a

prestar serviços contra a sua vontade, salvos os
casos da salvação da patria, e serviços mllni
cipaes.-Dias. »)-Foi apoiada.

O SR. CARNEIRO igualmente mandou uma nos
seguintes termos:

C( Nenhum cidadão brazileiro será obrigado a
prestar sem recompens3, contra a sua vontade,
serviços pes oaes, exc€'pto nos ca 'os marcados
na lei. -Fmncisco Carnei?·o. )-Foi apoiada.

Julgou·se a matel'ia discutida, e propondo o
SI'. presidente se o artigo passava tal qual
estava retligido.-Venceu-se que sim.

Propoz depois as emendas, que por conterem
addiçOes não ('stavllo prejudicadas com o venci
mento do artigo; e furão successivameute todas
tres rejeitadas.

Passou-se ao ar!. 9°, do theor seguinte:
cc Ar!. 9.° Nenhum brnzileiro será preso sem

calpa formada, excepto nos casos marcados na
lei. l)

o Sr. Araujo Lima :-Antes que comece a
discussno desLe arligo lenho que representar
que a commissllo de constiluiçM nllo póde pro
gredir nos seus trabalhos por falia de membros.
O Sr. Andrada e Silva está com licença. O Sr.
Pereira da Cunha está gravemente doente j e o
Sr. Gama n:1o se sabe quando poderá voltar á
assl'mbléa. Requei! o portanto que se nomêl:'m

dous mem bras ao menos para supprir aquellas
faILas.

O SH. PRESIDENTE, julgando urgente o requE:
rido, nomeou para a diLa cOlllmiss1\o os Sl's.
Vergl1eiro e Pinheiro de Oliveira.

o Sr.. And::ada Machado :- Sr. presidente,
eu creio que este art. 9° do projecto de consti
tuiÇãO deve volLar á f'ommissl1o para especificar
quaes são os casos, em que o cidadãO póde ser
preso sem culpa formada. Não deixemos materia
tM sel'ia para lei regnlameutar; é preciso que
os brazileiros saibão que sem culpa formada só
em taes e taes casus podem ser arrancados das
suas casas e familias. (Apoiado.) Ha muito que
leio papeis em que se diz-já se póde viver se":.
guro j ninguem receia ser arrancado dos braços
de sua terna esposa- j e com tudo vejo que os
vão tirando dos braços dessas esposas, e le
vando para a cadêa. Req:Jeiro pois o adia
mento cio artigo para a declaração dos sobreditos
casos.

Foi proposto o adiamento j e seudo apoiado
e discutido, venceu-se que fosse o artigo á com
missão na fórma requerida.

Leu-se o art. 10 concehido nest.es lermos:

f( Ar!. 10. Nenhum brazileiro, ainda com
culpa formada, será conduzido á priSãO, ou
nella conservado estando já preso, uma vez que
preste fiança idonea nos casos em que a lei
admitle fiança; e por crimes a que as leis não
imponbão pena maiul' do qlle seis mezes de
priSãO, ou desterro para fóra da comarca,
livrar-se-ha ,;olto. )

o Sr. Paula Mello : - Eu qllizera que o
mesmo que se fez ao art. 9° se fizesse a este j

é tambem preciso que a commissl1o marque
quaes são os casos em que se admiLte fiança.

Propoz-se o adiamento, e sendo apoiado,
entrou em discussll.o.

o Sr. Carvalho e Mello: - Sr. presidente,
o art. 10 do projecto que se discute contém
maleria muito 'analoga a um dos princip::les
direitos do cidadão, 4ue é a liberdade indivi·
dual. Este direito sagrado e inauferivel do cida
dilo deve ser mantido pela con liluiÇào com
toda a extensll.o po sivel. E' esta a primeira
vantagem que o homem procura na sociedade,
e-para cuja conservação cede, e oulorga uma

-parle da sua liberdade geral.
As leis pois devem guardar aqueHe precioso

direito até o ponto em que se não ofIenda o
direito de outro cidadãO, ou o interes~e geral
da sociedadeJ Um dos principaes interesses é
que lodo o delicto seja punido, para evitar os
damnos que da impunidade recrescem. Para
que os crimes nllo fiquem impunes, e sofIra o
cidadll.O delinquente a pena decretada pela lei
é mister que seja preso, e guardado para sofIrer
o castigo que lhe fÓr impo. to por spntença legal.

Destes principias tão claros e puros se deduz



SESSÃO EM 14 DE OUTUBH.O DE 182;} 119
J

por necessaria consequencia, que a prisno é só
justa e neccssaria nos ca os em que o réo tem
de soffrer pena corporal, e que uma vez que
haja certeza de qlle elle comparecerá, quando
fôr necessario soffrer a pena que se lhe impu·
zer, não é l1ecessaria a prisão e por conse-
guinte é injusta.. ., . '" .

Eis-aqui os prmclplOs philosoplllco-JurldlCos
elas proposições estabelecidas neste artigo em
ambas as suas partes, quero dizer-a fiança nos
casos que a lei permitte- e - livrarem-se os
réos como seguros nos crimes leves. - Esta
legislação que (em POI' bases tão sagrados prin
cipios de direito publico, é ulais ou menos
abraçada nos codigos úas nações model'Oas: é
estabelecida na constituiçãO de Portugal e muilú
conforme á juri prudencia cl"lminal entre nós
até agora u ada.

Em nenhum dos codigos antigos das nações
estrangeiras se observilO tantas prol'idencias
afim de segu rar o réo para soffrer a pena com
a lDenor perda da sua liberdade pessoal, tendo
se assim em muita consideração a liberdade
indiviúual e o interesse geral da sociedade em
não ficarem por punir os delictos. A este respeito
pois se estabelecera.o as cartas de seguro, tão
antigas talvez como a monarchia portugueza,
os alvarás de fiança, e a doutrina de se livrarclD
os réos seguros nos crimes leves, o que se
ob:erva por antiga pratica no fÔro. -

Verdade é, Sr. presidente, que muito proprio
era, jue taes materias se reservas em para o
codigo criluinal, onde na parle do processo
lerião lugar as regras estabeleciu~s. Mas porq~e

alli se ha de ingerir e. ta doutnua com maIs
cxlensll.o e ordem, nl10 se segue que scj.ão da
constituição tiradas estas regras elementares, e
que explicao a these geral da liberdaue pessoal.

Era mister que solicitas nós em declarar,
afiançar e assegurar, aos cidadãos brazileiros os
seu direitos pri1l10rdiaes, e que sl10 inberentes á
natureza do homem cidadão deixassemos de
explicar as lill1itaçces justas, que soffre o direito
da liberdade pc ~oal pelo facto dc delicto,. pelo
qual contrahe o cic1alião criminoso a obngaçl1o
de soffrer a pena, que a lei impuzera, modifi
cando-se porém quanto é possivel a segurança
para soffrel-acom os seus direitos primitivos.

Por t<les motivos que SàO, a meu ver, claros e
luminosos nao posso accommoliar-me á doutrina
dos illustres preopinantes, que pretendem 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 s guro, me posso persuadir' de que
se deva adiar o al,tigo, nll.o só pelos mo
tivos já expostos, mas porque até que se, a~ahe
de discutir todo este projecto de constJtulÇao,
haverá muito tempo para se estabelecer e pro:
mulgar a lei regulamentar, que me parece mUI
necessaria para accomodar á pratica os novos

estabelet:imentos, que no pl'ojecto de constiluiyãO
vl10 eslauelecidos ácerca do melhoramento do
pt'ocesso crimilh\l. Deve portanto passar este
artigo que merece a sancçl10 desta augu ta as
sembléa, como fundado em principios phi loso
pbico·juridicos, que vai afiançar a liberdade
pessoal ai nua úo cidadl10 delinquente, e tcm POI'
base regras de j usliça combinadas com as de
humanidade,

o Sr, Vergueiro :-Eu voto pelo adiamento j

o Caso de que se trata neste artigo e tá qllasi
nas mesmas cil'cumstancias que o do artigo
antecedente, e por isso me parece que deve

-haver igual resoluçãO j aquelle aliiou-se para
se marcarem os casos em que o cidadao póde
ser preso sem culpa formada, pois fique
este tambem para se marcarem quaes sl10
aquelles em que tem IlIgar a fiança. Eu I1llo vejo
differença que peça di versa determinaçl1o.

o sr. Andrada Machado :-(Não O ottvi?'áo
os tachygmpho8.)

O SR. PRESIDENTE propoz á votaçllo O

adiamento, e foi rtljeitado.

O Sr. l"rança : - As nossas leis marcão os
casos crimes em que se denegão as fian ças,
cuja concessl1o até ao presente esteve â cargo
do expedien te do uesembargo do paço: os casos
MO exceptuados ficM na compre]lens110 da
regra geral. Não é pois um direito novo o que
se estabelece ne~te artigo da cOllstitlúÇão quanto

, a relaxar-se a prisãO dos réos pronunciados
que têm fiadores, é sómente direito novo o
modo abreviado que ahi se indica de se con
cederem taes fianç'ls, fazendo-as objecto de
justiça, entretanto que até agora se hOUvel"l1o
como mate ria de graça.

Os circuitos de que dependillo semelhanles
despachos constituem sem duvida o fundo do
mal, e os vexames de que cumpre sejamos alJi
viados por um arligo cons~itucional. E' pois
necessario que elle seja pronunciado de uma
maneira superior a toda a duvida na pratica; e
pal'a esse e/feito me parece melhor que o artigo
se conceba nos termos da seguinte

EMENDA

cc Nenhum brazileiro, ainda com culpa for·
marla, será conduzido á prisao, ou ne1la con
servado estando já preso, uma vez que preste
fiança idonea perante o juiz da culpa, nos casos
em que a lei admitte a fiança, etc.-O deputado
.z;;·ança,ll-Foi apoiada.

O SR. VERGUEIRO uffereceu a seguinte emenda:
« A nanya será preslaua perante o juiz que

faz executar a priSãO. - Verguei7'o. l) - Foi
apoiada. .

O SR. ARAUJO LUlA lambem mandou a se
guinte:

cc Em lugar da parte do artigo que principia
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parece necessitar de e lenda; porque esten
dendo-se csta providencia, ou esta beneficencia
até ao crime, pelo qual o réo merece a pena de
seis mezes de pris1l0, que é já uma pe~a pesada,
estende-se nos casos de desteno sómente ao
degredo para fóra da comarca, o qual é sum
mamente desigual á prisão de seis meze : por
isso para n110 apparecer na lei tamanha dilfe
rença offereço pao ir á mesa llma emenda do
tbeor seguinte:

« Em lugar de-ou desterro para fóra da co
marca-se emende-ou desterro para fóra da
provincia.-14 de- Outubro.-Toledo Rendon.>l
-Foi apoiada.

O SR. PAULA MELLO olfereceu igualmente outra
emenda:

'cc Nenbum cidadão brazileiro, ainda sem
culpa formada será conduzido á prisão, ou nella
conservado estando já preso, I1ma vez que preste
fiança idonea perante o juiz da prisllo ; salvo
nos crimes a que esteja imposta pena de morte
natural ou civil j e nos C,.illles a que as leis nM
irnpoohão pena maior que seis mezes de prisão,
ou desterro para fóra da comarca, livrar-se-ha
solto; salvo nos casos em que a mesma prisão
servir de pena correccional. - P.:tula e SlIuza.»)
-Foi dividida em tres parte;; e apoiada em
todas tre

O SR. PRESIDENTE declarou adiada a discuss:l.O
por dar a hora da leitura das indicações.

O SR. ANDRADA MACHADO pedio a palavra, e
manc!ou á mesa a seguinte

lNDlCAÇÃO

cc Pl'opo~nbo que se peção ao governo infor
mações sobre a fuga da corveta Itibeml, e le
vantamento do bloqueio de Montevidéo.-An
drada Machado.»)

Reql1erida a urgencia, foi apoiada, e entrou
em disctlssl'lo.

o Sr. Henriques de Rezende :- E' pl'eciso
sabermos uma cousa: veio essa corveta? Está
abi? Pois se ella ainda não chegou, como póde
o governo informar sobre essa fuga e levanta
mento do bloqueio? E' necessario que el1a
chegue j que o com mandante dê conta da sua
com missão, e da sua conducta, pura então o
governo poder dizer-nos alguma cousa. Eu
não creio que elle possa informar-nos sem isso:
e é por isso que voto contra a urgencia.

O sr. Andrada Mr.chado ;- A corveta n1l.o
consta que chegasse, porém vierll.q officios de
Montevidéo j e se por elles não puder o governo
dar-nos as informações qQe precisamos, diga
isso mesmo, e estou satisfeito.

o Sr. França :-A questãO induz uma pre
judicial que é necessario discutir j e é esta:
tem a assembléa o direito de interromper o
curso da administraçll.O do poder executivo,

e pm- C1'Ímes, etc., diga-se-e a lei poderá esta
belecer em alguns casos que se livre o ciclat.l1l.o
solto iudependente cle fiança.-ATa1~O Itima.»
-Foi apoiadil.

o Sr. Arouche Rendon:~ Acho) Sr. presi
dente, que este artigo é muito constitucional,
claro e hem exarado. Em outro tempo lodo o
criminoso pronunciado á prisão e livramento,
em regra geral devia ser preso) e só o nM era,
quando em certos CASOS lhe era concedido al
vará de fiança pelo desembargo do paço, ou
quando tinha carta de segnro. Hoje BOI' este ar
tigo será a regra geral o não ser preso uma vez
que preste fiança idonea : a excepção desta regra
sómenle será nos ca os graves, em que lhe rÔr
negada essa fiança. Por este mesmo artigo vem
a ser esta fiança muito facil, porque a poderá
admillir o mesmo juiz da culpa sem depenJen
cia do desembargo do paço.

Eu r1110 apoiei a emenda do Sr. França em
que quer que e accrescente as palavras - pe
rante o juiz da culpa,-nllo porque assim não
deva ser, sim e unicamente por julgar desne
ces aria essa emenda, porque essa mesma dou
trina se collige das pa]avra~ do artigo: nelle se
diz-nenhum brazileiro.. " sprá conduzido á
prisllo, etc. Se pois tendo o juiz da cu Ipa passado
o seu mandado de prisllo, sendo este entregue
aos ol1iciaes de justiça para o conduzirem á
cadêa, não deve a ella ir, uma vez que olfereça
fiança idonea, claro está que neste e semeluantes
caso, pedindo o réo que o levem ao juiz, QS
officiaes da diligencia o devem fazer j e então
oITerecendo o réo o seu fiador, e achando o juiz
que elle é idoneo, deve immediatamente chamar
o seu escriv:l.O, e fazer lavrar o termo, porque o
réo dal1i deve sahir solto para sua casa. E' assim
que eu entendo o lema deste texto.

Pelo contrario delle se nllo póde entender que
e ta fiança pos a ser admiltida pelo juiz da
diligencia, v. g., o juiz deprecado, a quem
o juiz da culpa dirigio um precatorio pura
prender aquelle réo, en tll0 existenle no seu
districto j e é por isso que eu achei, e vo
'tarei pela emenda do Sr. Vergueiro, porque
é justo que tambem neste caso nllo sejil
preso o réo, uma vez que elle preste a sua
caução.

A segunda regra geral deste mesmo artigo é
que tambem não sejão presos os réos nos casos
menos graves, em que segundo a lei n:l.o caiba
pena maior do que seis mezes de prisllo, ou de
gredo para fóra da comarca: quer dizer que
nestes casos, e nos que ainda s:l.o menos graves,
e lenbão menores penas os réos, nM devão ser
presos, ainda mesmo sem fiança, isto é, que nllo
sejao pronunciados enão a livramento, e nunca
a prisao a livramento.

to mesmo lemos nós na RO sa legi laç:l.o
anliga, mas nunca com lanla amplitude. Com
tudo enconlro neste artigo uma parle que me
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mandando retirar vasos de guerra em com
missão? Não, certamente. Para que servem logo
as informaçoes que se pretendem pedii"? Se não
temos que deliberar sobre o negocio, para que
é querermos informar· nos delle? ... Tem-se
dito que o commandante da corveta não tum
prio com os seus cleveres, que vergonhosamente
se retirou, etc., mas pel'gunto eu, quem é que o
ha de castigar? A assembJéa? Não. lia de ser
o governo, e depois de sentença pl'onunciada
em conselho de guerra, onde ha de esse orucial
ser ouvido de Slla defesa.

A que vem pois intrometter-se a as embléa a
tomar conhecimento intempeslivo e ocioso, de
um assumpto que tem a sua marcha regular e
sabida em direilo? Por ventura vai ni so a
salvação da patria, para que sallemos as bar
reiras das nossas peculiares aLtribuiçOes, e
vamos de encontro ehocar as alLribuiçoes do
governo? ... Nll.O. certamente. Logo, se essa
imperiosa lei da necessidade não urge, e nos
não cobre, rual obraremos, e com abuso de
poder, em avançarmos o primeiro passo ao co
nhecimento de um negocio que nos Dão per
tence. Voto pois contra a indicaçãO.

Julgando-se discutida a urgencia, foi posta á
votaçllo, e approvada.

Fez·se portanto 2" leitura j mas perguntando
o Sr. presidente se era objeclo de deliberaC;llo.
-Venceu-se q~e não.

O Sr. Paqla Mello ;- Parece·me que não
está em regra este modo de propôr as indicaçoes.
Quando se discutia o regimento, no capitulo das
propo tas o/Tereci eu um additamento, indicando
o modo de procedeI' quando eJlas nllo têm por
objecto alguma lei: e sendo tomado em consi
del'açllo o dito aduilamento, reso] veu-se que
fos~e remetLido á commissllo da redacção do
regimento para se formarem os artigos que fal
tavllo sobre indicaçOes. Segundo o additamentoJ

visto que está approvado, é que deve regular
se a marcha destas indicaçoes j e eu peç.o a
V. Ex. que convide á comUlissão para inse
rir aquelJes artigos no, sell compelenle lu
gar. (*)

Assim o fez o Sr, presidente.

O SR. SOUZA MELLO pedio a palavra para fazer
um requerimento, e o mandou á mesa concebido
nos termos seguintes:

(C Requeiro que as acta;; da camara da villa
do Penedo, em que a mesma pede por artigos
algumas reformas, tenh110 destino, indo a urna
com missão, e que o mesmo se pratique com a
da villa do Poxim que agora apresento, afim de
poopÔr a commissll.o o que rÔr util.-José de
Souza Mello. »)

(0) Creio que o illustre deputado se referio ao addita
mento que tinha proposto na sessão de Z7 de Junho,
pago llW. col. 2."-

Na falla quê então fez se deve corrIgir um erro ty
pographico; pois onde diz-ante:. do artigo 83-dsve
ler-ss-antes do artigo 48.

TO~IO' VI

Decidio-se que o SI'. secretario Calmou exa
minasse as ditas actas, e desse conla á as elD'
bléa do seu conleudo.

O SR. SECRETARIO CAL1l0N, como IDem), () 1.1
commissM de redacç'ilu da leis, llpl'e~elll(lU

digida, segundo os u!Limos veucilJlentlJs, a lu (1(1

governos provisol'ios) <'pontando as cOI'I·er.~·Oes

feilas no' seus competentes lugare".
O SR. PRESIlJENTE pergllutol\ se as correcçOt::s

indicadas estavão confol'mes com as emendas
vencidas.-Decidio·se que sim.

O SR. CALMON (1° secretario) :-Peço a V, Ex.,
para concluiL' este negocio de lodo, qne COil
suIte a asselnbléa se as leis se h:io de numerar
como se praticava na côrles de Li"boa ; e
taOlbem se a dala deve er a uo dia da sancç:lo,
ou a daquelle em que se apresenlou o pl'ojeet .
Convém que isto se decida para evitar já liUvas
quesloes.

O SR. PRESIDE TE fez ambas a- proposlas j e
resolveu-se que não se nllll1el'aSSelD as leis, e
que a data fosse a da sancçllO.

o Sr. Oarvalho e Mello : -Fa!La ainda a lei
que IUJnd', conservar em obsrrvancia a legiE
laçilo que até agom nos regia, porque a labella
que deve acompanhaI-a nllo está nem na com
missãO de redacçãO, nem na especial que se
creou para a formar, e é precisa a remessa do
que se venceu para se apromptar.

O Sn. SECRE'l'ARIO deu os esclarecimento- pre
cisos sobre o que acabava de dizeI' o 1I0iJI'e
deputado; e resolveu-se que a commissão
especial a apresentasse no dia seguinte.

O MESMO SR. SECRETARIO pedio a palavra c leu
a seguinte

IND1CAÇÃO

I( Proponho que se erija em villa a nolavel
pov9aÇao do Nazareth, e se lhe dê lilulo e liIobre,
da maneira proposta para as villas do Recon
cavo.-Calmon. »- Requeriua a urgencia foi
apoiada, e vencida.

o Sr, França :-Sr, presidente, eu reqlleiro
por bem da ordem que o illustre deputado re
duza a sua indicaçãO a projecto de lei i ou então
mande-se a uma commissllo parfl a redigir. ào
procedendo assim, estamos a gaslar tempo inu
tilmenle.

O SR. PRESJDENTIC fez a proposta, e decidio·se
que devia remeller-se á com missãO de legislação
qne' redigi ra outros semelhanles.

Em cqnsequencia fez-se 2" leitura, e ficou
as im determinado.

Fez-se tambem a 2" leilura d:\ indicaçl'io do
Sr, Andrada Machado para se erigir em villa a
ilha do Itaparica; a qual tilll1a sido proposta na
<:;essào de 7 do correule.

Foi remellida á mesma comrni-sllo para a
reL1uzir a prcjecto de lei.

Alguns Srs, deputados rcquererrto que as
16
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commissoes encarregadas dos negocios de Mon
levidéo apresenlassem sobre elles o seu parecer
com urgencia j e o Sr. presidente convidou
as mesmas commissões para assim o fa
zerem.

o Sr. Caldas:-Como ha mais de cinco mezes
que eslá inslalJada a assembléa, e nll.o tem
comparecido o Sr. deputado Miguel Joaquim de
Serqueira parece-me necessario que se chame o
supplenle, pois convém que ql:lanlo antes se
complete a represenlaçao nacional; estamos
com o maior trabalho entre mãos j e é justo
ouvir sobre elle os representantes das differentes
provincias. A esse fim offereço a seguinle

INDICAÇÃO

cc Proponho que, visto não ter comparecido o
Sr. deputado Miguel Joaquim de Serqueira, se
chame o supplenle para tomar assento.

cc Paço do assembléa, 14 de Outubro de 1823.
-Caldas. »

Requerida a urgencia foi apoiada, e vencida;
e feita a 2" leitura, julgou-se objecto de deli
beraçllO j mas decidio-se que fosse primeiro á
commiss1l.o de poderes para dar o seu pa
recer.

O SR. COSTA BARROS apresentou um requeri
mento de D. Victorina Rosa Botelho, viuva do
tenente José Constantino Lobo Botelho, pedindo
metade do soldo que vencia seu marido.
Foi remettido ás-commissOes de guerra e
fazenda.

o Sr. Araujo Vianna :-Eu tenho que olfe
recer á consideração da assembléa uma indi
caçllo sobre os adiamenlos dos pareceres de
commissOes.

Logo que qualquer Sr. depu lado pl'elende
fallar sobre o parecer apresenlado, fica ad'iado j

mas eu acho que só deveria adiar-se, quando se
conhecesse que as razões de o conlrariar tinhão
algum. fundamenlo j e por isso me par:ecia que
se OUVls~em sempre essas razOes da opposiÇãO,
porque poderãO ser de tão pouca monla, que
apesar delias se appl'ove '1 parecer.

Eis-aqui o que me lembra para evitar este
inconveniente:

cc Proponho que havendo quem fnlle conlra
al~um parecer de commissão, Mo se verifique o
adIamento, sem que o Sr. deputado que pedir a
palavra exponha as razOes da sua opposiÇãO.
Araujo Vianna.»

Requerida a urgencia foi apoiada e vencida'
mas dada a bora firou adiada. '

O SR. PRESIDENTE assignou para a ordem do
dia O projecto de conslituiçllO.

Levanlou-se a ses 1l.O ás 2 horas da tarde.
Miguel Calmon du Pin e Almeida, secrelario.

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA

PARA JOSE' JOAQUBI C.\RNEIRO DE CAM pos

IIlm. e Exm. Sr.-A ,assembléa geral consti-

tuinte e legislativa do imperio do Braziemanda
participar ao governC' que precisa de esclareci-

,mentos sobre a~ d ens expedidas pela re
parllçao dos negocios do imperio, em virtude
das quaes forao incluidas no balanço do the
souro publico, do mez de Julho do presente
anno, as parcellas seguintes: os pagamentos dos
creados e creadas da casa d'el-rei e rainha de
Po.rtugal; as despezas das reaes cavalherices ,
as da bibliotheca publica j e a diaria dada ao
deputado de Angola ás côrles de Portugal. O
que V. Ex, levará ao conhecimento de Sua Ma
gestade Imperial.

Deus"guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em
14 dE' Outubro de 1823. -João Seve'l'iwno Maciel
da Costa.

PARA CAETANO PlNTO DE ilURANDA MONTENEGRO

.lllm. e Exm. Sr.-A assemhléa geral consti
lUlllte e legislativa do imperio do Brazil, serrdo
lhe presente o parecer ria commissl1o de legis
laçao sob~e o o~ci~ remettido pela repartiçl10
do~ ~egoclOs da Justiça ~a data de 30 de Agosto
prOXIIllO passado, relativo ao deslino que deve
dar-se aos presos que se achao nas cadêas da
Bahia, remelli~~s de Po!tugal para cumpril'
degredos em AtrICa e ASla: manda participar
ao governo que tem resolvido que denlro do
prazo de dOlls mezes, que o mesmo governo deve
ma~'car, ~ossao os ditos-presos sabir para fóra
do lmperlO, fiscalisando a policia a verifi,lação
da sua sahida j e quando succeda que alguns
não ~en.hao meios de retirar-se, o governo da
provlOcla os. faça tr~nsporlar para onde a viagem
fÓr menos dispendIOsa, comlanto'que seja para
fóra tio territorio do Brazil. O que V. Ex. le
vará. ao conhecimento de Sua Magestade Im-
perial. .-

Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em
14 de Outubro de 1823.-João Seve?-iano Maciel
ela C08ta.

PARA MANOEL JACINTHO NOGUEIRA DA GAMA

.lI1m. e ~xm: Sr.-A assembléa geral oonsti·
tUlnte e legIslativa do imperio do Brazil, sendo
lhe presente o pal'ecer das commissOes reunidas
de fazenda e. instrUCÇãO publica sobre a repre
sent.ação do Irmll.o Joaquim Francisco do Li
vram~nto, que pedio uma consignaç!\o para
suppl'lmento das despezas do seminario da villa
de It.~: manda pa~licipar' ao governo que tem
resoI vldo que pela Junta da fa~enda da provincia
de S. Paulo sejasoccorrido o dito seminario an
nuulmente com. a quanti(de lrezentos mil réis,
que devem sahu' do cofre do subsidio lillerario
da referida provincia, a cujo fim autorisa o go
verno para a expedição das ordens neces arias.
O que V. Ex.'.Ievará ao conhecimento de Sua
Magestade Imperial.

Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em
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14 de Outbro de 1823.-João Severiano MacieZ
da Costa.

PARA JOÃO VrErRA DE CARVALHO

IIIm. e Exm. Sl'.-A assembléa geral consti
tuiute e legislativa do impel'io do Brazil, appl'o,
vando o parecer da commissão de guel'l'a e...ma
rinba sobre o requerimento de Manoel Madruga
dI' Bittencoort, em que se queixa de se lhe ter
negado a escusa que pedira, e que lhe devia ser
conferida pela determinação do decreto de 13
de Maio de 1808: manda remetter ao governo o
referido requerimento, para que participe a está
assem bléa os motivos da denegação da dita es
cusa. O que V. Ex. levará ao conhecimento de
Sua Magestade Imperial.

Dells gnarde a V. Ex. Paço da assembléa, em
14 de Outubro de 1823.-João Seve'l'iano MacieZ
da Costa.

PARA o MESMO

mm. e Exm. Sr,- A assemb1éa geral consti
tuinte e legislativa do imperio do Brazil manda
participar ao governo que para instrucção da
commissão de guerra e marinha, que tem de
dar o seu parecer sobre a legalidade dos venci
mentos do actual inspector do arsenal do exer
cito, precisa que lhe sejão transm ittidas infor
mações sobre os referidos vencimentos, e (JS ti
tulos porque lhe forão conferidos, O que V. Ex.
levará ao conhecimento de Sua Magestade Im
perial.

Dens guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em
14 de_O~tubro de 1823,-João Severiano MacieZ
da Gosta,

PARA o MESMO

Illm. e Exm. SI.-A assembléa geral consti
tuinte e legislativa do imperio do Brazil, appro
vando o parecer da com missão de guerra e ma
rinha sobre a representação do governo provi
sorio da provincia do Ceará, que pedio a ex
tincção de um batalhão creado 'pelo governador
das armas interino daquella provincia, cuja re
presentação foi remettida a esta assembléa pela
repartição dos negocios da guerra na data de
13 de Seteolbro: manda participl\r ao governo
que, pertencendo-lhe o conhecimento deste ne
gocio, 'deve quanto antes dar as providencias
que julgar adequadas, sem que haja necessidade
de lei para annullar aquel1a creação, de puro
arbitrio do referido governador das armas. O
que V. Ex. levará ao conhecimento de Sua Ma
gestade Imperial.

Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em
14 de Outubro de 1823,-João Severiano MacieZ
da Gosta.

PARA o MESMO

IlIm. e Exm, Sr.-A assembléa geral consti·
tuinte e legislativa do imperio do Brazil, ap
provando o parecer da com missão de guerra e

marinhR sobre:l representação que acamara
da vi lia de Poria·Ale!!:re dfl pl'Ovi ncia do lio
Grand~ do Norte dirigio aSila Magestade Im
perial, e fui l'ell1t'ltida a esla .. ,selUbléa pela re
partiç:lo dos negocios da guel'ra na data de 12
de Setembro proximo pas.ado, em que pedio a
Creilç!lo de um balalhtto de milicias: manda
participaI' ao govel'no que não tem lugar a
creaçM de novo' corpos emquaulo se ntto re
gular fixõlllll'ntt' o nli,lIero ti' tropa, que deve
haver no ill1lwrio, pxreplo e algllllla indispen
sa-vel nece:> idade a sim o eXigir. O que V, Ex,
levól)'á ao conhccilllenlo de ua Magcstade Im
perial.

Deus guarde a V. Ex, P,IÇO da as embléa, em
14 de Outubl'o de 1823.-João Sevf.l'iano MacieZ
da Gosta.

Sessão em IS de Outubro

PRESIDENCIA DO SR. RIBEIRO DE ANDRADA

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 boras da
manhã, fez-se a chamada, e achal'ão-se presentes
72, faltando com causa os 51'S, Pereira da
Cunha, Araujo Gondill1, Cal'{lei('o, Andruda e
Silva, Alencal', Rocha, Marianuo d'Albuquerque,
Furtado de Mendonça, Camara e Almeida e Al
buquerque.

O SR, PRE IDENTE declarou aberta a sessão, e
lida a acta da anlecedente, foi approvada.

O SR. SECRETARIO CALMON deu conta do exame
que lhe fôra encarregado das repl'esentaçlles
das camaras das vil1as de Poxim e Penedo na
província das Alagõas j e disse que sendo o
principal objecto da I" a extincçM de diversos
impostos, era de voto qUé se remetlesse á com
misstto de fazenda, assim como a 2", por nella
avultarem negocios ecclesiaslicos, julgava que
devia remeller-se á com missão eccJesiastica j e
que estas duas dar iãO as outras direcções que
se julgassem necessarias. -Resolveu-se que
fossem ás com missões indicadas.

O SR. MAIA mandou á mesa uma petiçll.o dos
presos da cadêa desta cÔrte, Clueixando do atra
zamento de seus livramentos, e allribuindo-o
aos escrivães e ministros, - Foi remellida á
commissão de justiça.

Passou-se á ordem do dia, e entrou em
discussão o art. 10 do projeclo de constituiçãO,
que ficára adiado na sessM antecedente com
as emendas dos Srs, Vergueiro, Araujo Lima,
França, Rendon e Paula e Me][o.

(Fallárll.O os Srs. Andrada Machado, Monte·
zuma, Araujo Lima, Branl Pontes e Galvllo,
mas não se entendeu o,tachygrapho Victorino.)

O Sr. França :-Eu não descubro nenhum
embaraço eID se admillir a minha emenda,
antes estou persuadido, qne ella vai simplificar
d'antemlio o meio, ou forml1la de l;erem os réos
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relaxatlos das prisões il1ltnediatamentc que
houverem fiadores, que caucionem a sua estada
em juizo.

O direito das fianças ás pessoas dos réos em
cerlos casos não é estranho entre nós, senãO
muito conhecido e corrente j nem nós fazemos
deHe artigo de constituiçãO por outra can a,
senM para converter em natureza de j'lstiça
es e mesmo direito que até agora tinhamos
como materia de graça. Logo, para p I'feito
complemento do al'tigo declare-se que o juiz da
culpa é Ojuiz ela concessão LIa fiança, salvos os
reCllrsos para as alltoridades legitimas do poder
jnrliciario L!UC lhe são superiol'es.

O artigo, segundo se acha redigido, diz que
nenhum brazileiro ainda com culpa formada
será conduzido á pl'isll.o, ou nella conservado,
estando já preso, ul1la vez que preste fiança
idonea nos casos em que a lei acimiltE: a fiança j

ruas nào diz a fOl'lnulil, nem a autoridade que
lhe ha d fazer bem, e eITcclivo o goso desse
direito.

Bem, ç!ependcl isso pois do arbitrio do legis
lallor, que houver de fazer lima lei regula
mentar j e não pótle este estabelecer ahi uma
formula de prest<'ção de fi.wça, que equivalha
ao enfadollho circuito, com qne até agora se tem
a mesma Dança concedido pela llIesa do des
embargo 110 paço? Póde cel'lamellte; e entA.o
que vai de utilidade TIO artigo constitucional?
Nada, 011 ljl1i:\si 11< ua certamente.

Seuhores, entendamo-nos j pl'etende-se quc a
cOldlluif,:;.') diga que a fiança do~ l'éos em os
ca~ J" lIU.! a lei a permillir é um acto nece'sario
do potlCl' jlltiiciRrio i ou por ollll'a que \) juiz da
culpa de um réo pronunciado á pl'i!:!.ão II1'a tleve
n "es al'lamcnte relaxar, lorro qne o mesmo réo
ap e..enle perant elle fiador idoneo.

'PjR qúal fÔr a lei que de futu ro se haja de
fazer sobre e te objecto, deve ser concebida em
senlido restl'Ícto a e ta base constitucional. Se
dei.·~m(1 ahf'rlas 'la con 'lituiçãO para as leis
relllllalllenl< res, erão tantas ~s interpl'etaçoes
"I. ') te:to 111\0 fiJl/e mais do qlle a casca

I '11\ nenhum 'ucro de liberdade civil que
n ., Incremos estabelecer. Isto pelo que
pertence á minha emenda j quanto á do Sr.
Vergueiro não a PQ.sso admittir, visto CalDO em
regra uão podem 03 juizes deprecado para a
prisl10 conhecel' do molivos porqne se ella
decrf'tou ; e por i so nem menos deliberaI' sobre
a concessão, ou denegação da fiança.

o ~r. Arouche Rendon : - Sr. presidente,
este arligo é muito laro, e e ·tá bem exarado.
Até aqui no crimes a regl'a geral era, que todo
o homem pronunciado a prisão e livramento,
não tirando carta de segl1l'o, devia ser preso i e
em certo casos exceptuad<'s em solto com
fiança, a qual sómente era concedida pelo des
embargo do paço.

Agora por este al'ligo a excepção fica sendo

regl'a geral j pOl'que em regra nenhum cidadão
póde ir á pl'isll.O, ou nclla ser consel'vado da ndo
fiança idon a. Esta é a regra geral, corno disse j

c só ~e exceptl1ão os caso, graves marcados na
lei e em os quaes se não deve admittil' a fiança.
Aqui houve uma emenda pal'a se declal'ar, que
essa fiança deve ser dada pel'ante o juiz da
culpa i eu a não apoiei, e tive r3zl\0 para i so i
pOl'que como neste artigo se diz-que não será
conduzido á lJrisáo dando jiança-e esta parte
do artigo nào tem entl'ado em duvida, fica sendo
evidente que a fiança eleve sel' admiltida pelo
juiz da culpa e nM pelo desembargo do paço.

Pac;sa o juiz a ordem de prisllo, o official a
apresenta ao réo para o levaI' á cadêa j este diz
ao orucial-vamos á ca~a do juiz, que tenbo
fiador-vão ao juiz e é do nevel' de te, vendo a
fiança, chamar o sen escrivão, mandal' lavrar o
termo e soltar o homem para livrar·se solto.
Pelo contrario, apoiei a emenda do Sr. Ver·
gneil'o, pam que tambem admittisse a fiança o
juiz da execução, porque este caso nào se deduz
bem das palavras do texto. Muitas vezes o réo
está ausente e morador em diITereJlte distl'icto i
então é pI'eciso precataria e o réo vai ser preso
longe do juiz da culpa j por isso para se yeri
ficêlr a regl'a geral deste artigo convém que
tambem o juiz da execuçãO admiUa a fiança, pur
isso mesm<!. que no precatol'io devia ir decla
rada a clllpa. Eu, Sr. presidente, assim o
entendJ.

J ulg'lu-se a materia discutida e o Sl'. presi
deute propoz :

1.0 Se a assembléa approvava tal qllal a 1"
pal'te do artigo até a palavra /Íançr.t.-Venceu-se
que sim.

2." Se passava a emenda do Sr. Fr:mç.\,
Não passou.

3." Se passava a do SI'. Vergueiro.-Tambem
não passou.

1·° Se passava a do SI', Paula Mello.
Jul~ou-se prejudicada.

5.° Se a assemhléa approvava a 2" parte do
arligo.-Approvou-se, ficando por isso prejudi
cadas as emendas dos Srs. Rendon e Araujo
Lima. I

Seguiu-se o art. 11 do tbeor seguinte:
cc rt. 11. Nenhum brazileiro será preso, á

excepção de flagl'ante dclicto, senào elD virtude
de ordem do juiz, 'ou resoluçãO ela sala dos
deputados, no caso em que lbe compete de·
cretar a accusação, qlle lhe devem ser mostradas
no momento da pl'Í!';ão j exceptua-se o que
determinão as ordenanças militares respeito á
disciplina e recrutamento do exercito, ".

o Sr, Montezwna :-Este artigo precisa ser
reformado na parte em que diz senão em virtude
de Q1,dem do .iuiz ou resolução da sala; dos
deputados. No art. 43 é que se estabelece q ue a
as'embléa geral ba de constat' de ' duas salas;
sala de deputados e sala de senadores j e como
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exige esta pl"Ovidencia s'llldavel da lei, que quer
acautelar, que e não oLTenda a libel'dadtl pes
soal de qualquer cidadão.

A dC'ci--llo de qne nenhuma pri. M, ainda
lell;al, fóra do caso de llaO'rante ctelicto, se faça
sem ordem por escl'ipto do juiz, é uma garantia
da liberdade pes oal, porque evit.1 arbitrios e
de-poli mo dos juize' e firma mai a cada ci
dadão na posse clo~ direitos pessoaes. Esta pro
videncia, que se acha nos codigos criminlles
mais philosophicos e moçemos, e que é fundada
nos evidentis~ilOos principias expostos, é da
no. sa ju risprudencia.

inguem deve ser pre o sem ordem por es
cripta do juiz. Quando alguem é pronunciado em
querela, allto ou devassa, expede-se um man
dado, no qual não só vai a ordem de prisão e 
cripta, mas tambem os lUotivos.

Esta jnri'>prudencia, qne é filha das 'lelhas
ordenações, foi mui esp.ecificadamente declarada
no alvará de 14 de Outubro de 1764, no qual
determinou-se, que os oITiciae de justiça, para
se poderem queixal' das injurias ou I'esi tencias
feitas em acto de alguma diligencia de pl'isll.O,
devem apresentar mandado ou ordem por es
cripto.

QUãO providente é esta determinaçll.o!
Quantos abusos e despotismos previne!

E quão cautelosos nll.o torna os juizes, que se
não afoutaráO a ol'denar pri Oes que não sejll.o
justificadas e lIledidas pela craveira da lei!

Tão evidentes razões e funuamentos pi ovão,
Sr. presidente, a jusliça de ta decisão e abalanço
me fi affirlUat' Illui afincadamenle, q:.Ie nenhulU
pretexto aind:l espe<:ioso póLle oLTuscar a 'lareza
de ta doutriua. MclS ella não é enunciaJa de
modo con veniente, porque vemos que ahi se
falia de ordem do jlliz ou resoluçãO da sala dos

.. deputados, no caso em que lhe compete de
cretar a accusação, e estas palavra além de se
referirem ao artigo em que se tnüa da compe
teneia da sala, que ai nda n110 está discutido,
podem reduzir- e a outras mais simr,les e
geraes, como as da seguinte emenda:

cc Ordem do juiz ou de qualquer outra au
toridade competente :-suppriU1idas as palavras
-ou resoluçãO das salas.»

A segunda parle contéln uma excepçll?, que
é relativa ao exercito, e mui bem se dlsse
excepLua-se o que deter01inllo as ordenanças
militares respeito á dis(;iplina e recrutamento

·do exercito.-A di'ciplina do exercito é e deve
ser mui rigiLla. Está tudo que diz respeito á ella
acautelado nas ordenanças e leis militares.
Todos os processos corneção pela pri 110 do
réo, se este nM está seguro, como é per
miLLido por alvarás lllodernos. Deve-se guardar
o que a este respeito está e tabeleci{!o. .

Doido qne os militares ~ejao cidadll.OS e. mUI
dictinctos, porque defendem a patria e arnscllo
suas vidas para segurar o imperio das leis,

I têm comtudo obrigações mais fortes, que por

EMENDA

cc ProlJonho que depois da palavra ordem se
accrescentem as de autO/'idade competente sup
primindo-se as que.e seguem até accusação
isto-ou resoluçãO da sala etc.-O deputado
Montezt~ma. )l-Foi apoiad'l.

o Br. Carvalho a Mallo :~ SI". presidente,
depois de terem os sabias autores do projecto
de constituiçll.o estabelecido os dil-eitos indi
viduaes de maior importancia, que com'petem
aos cidadãos brazileiros, assentárão em pôr
como primeiro a-liberdade pessoal,- mas logo
no fim do art. 7° que o estabeleceu em geral,
declararll.O gt~e elles tinhão as explicaçães e
mod-ificações seguintes.

Entre ellas se puzerllo nos arts. 8°, 9· e 10 as
que por força do bem geral da sociedade deve
solfrer a -liberdade pessoal- estabeJecíd:.t em
tbese no nrt. 1°.

Sl-'glliao-se as declarações estabelecid,ls no
art. 11 ora em questão j e na verdade, mui
jn to era que tivessem lugar as doutrinas nelle
propo tas, pois que ,>endo conveniente que o réo
que com metteu qualquer delicto, seja preso pal'a
um dia soffrer a pena imposta pela lei, não o
deve ser sem a prova legal, que no processo
cl'irninal esteja decidida bastante para a in
formação do delicto.

No 1Jrimeiro caso deste paragrapho a prova
existe, porque é apprehendirlo no acto mesmo de
commetler o crime, e no segundo deve apl'esen
tar-'e ao cidadao por escripto o mandado do
competente juiz. -

Este mandado ou ord~m expressa de pris:lo é
a certeza de que contra o cicladao houve pro
ce 50 informatorio, no qual foi declarado réo, ou
é arguido de delicias, pelos qnaes a lei permitte,
que possa ser preso sem culpa formada, como
se explicou no art. 9°.

Em todos este!' casos o cidadão som'e mingna
da liherdade pessoal, mas elle deu cansa e o in
teresse publico de nll.o ficar impunido o delicto,

esse artigo ainda nll.o passou, não se pócle deli
berar sobre esta parte do que está a di~cutir·se, 
sem primeiro se decidir aquelle. Eu creio

- porém que se póde mui bem remediar este
inconveniente alterando-se a doutrina do que se
debate; eu n1l0 vejo necessidade de fallar aqui
em sala de deputados; em se dizendo: em
virtude de ordem de juiz competente, está
entendido que é o magistrado ou a autoridade
legitima para aquelle acto, sem que seja neccs
sario declarar expressamente que essa autori
dade póde ser a sala dos deputados; ou enl1l.o
se a assembléa qller que se conservem estas
palavras, fiqlle adiado o artigo para quando se
tratar do outro. Isto rne parpce tilo claro que
julgo desnecessario accrescentar mais cousa
alguma, e limito-me a mandar a minha emenda
que eu concebi ne5tes termos:
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força limitllo mais os seus direitos, e é ne
ces ario que algumas especialidades se ve
rifiquem, afim de conseguir-se exacta erigida
disciplina, que é a segura garantia destes corpos.

Igualmente o que é necessario para se con
seguir os recrutamentos, nno póde deixar de
dar lugar á excepÇão estabelecida. Nós nl10
temos ainda novas e mais regulares leis de
recrutamentos ou con cripçõcs. A lei que
exi te e que era mui boa para Portugal, não
se tem ainda applicado ao Brazil, e terá dif
ficnldades ne. ta applicação pela quantidade e
difl'erençá da povoaçl1o, e mesmo em hypo
tlIese de mais regular recl'utamento, serão ne
cessarias algumas prisões fóra das regras das
que se fazem pOI' crimes.

Guardemrs emtanto as excepções marcadas,
que são necessarias á vista do exposto, e tempo
virá -que por novas instituições de recruta
mento seja esta doutrina modificada ou expli
cada.

O mesmo Sr. deputado mandou á mesa a sua
emenda e foi apoiada.

O Sr. Ornellas : - Persuado-me que para
evitar arbitrariedades precisa este artigo d'um
additamento i ou enlllo fazer-se um novo ar
ligo, porque acho necessario declarar-se na
ordem da priSãO o motivo della e a lei em que
se fundou o ministro para a expedir i assim
como tambem julgo conveniente que o réo
saiba logo uma e outra cousa, porque mais
facilmente conhecendo-as poderá tratar de se
restituil' á liberdade. Eis-aqui o que eu pro
ponho:

'c Declaro que á doulrina do al'tigo se faça
o seguinte aclditamento :- Que a ordem de
pri l10 dada contra o réo contenha : 1~, a causa
da sua priSãO i 2°, a lci em que é fundada
essa prisilo. Além disso que dessa ordem se
dê copia ao I'~O no acto da sua pri~ll.o para
melhor e mai:; brevememente se facilitar o
seu livramenlo.-O deputado Omellas. »

Foi apoiada.

O sr Ferreira Penna :-(Não se otwio.)
O mesmo Sr. depu tado offereceu a emenda

seguinte:
(C A' pala Vl'a Oj'dem se accrescente moti

vada. As excepçOes rejeltem-se.-Antonio Fer
1-eim H'ança. »-Foi apoiada a ln parte e rejei
tada a 2",

o sr. Paula e Mello :-Sobl'e a 1" parle do
artigo narla tenho que dizer, roas sobre a ex
cepçtl.O alguma cansa direi, Ne ta 2" parte
exceptuão-se aa determinaçoe das orclenanças
militares sobre disciplina e l'ecl'lJtam~nto do
exercito, mas eu queria isto com mais clareza:
parece-me que sobre esta~ mesmas ol'denanças
devia dizer-se mai alguma cousa. Estas or
denança ·taes quaes estll.o sll.o muito barbara,
e por isso acho preciso que na constituiçtl.O

,

se declare alguma garantia, isto é, que ellas
hão de ser feitas segll ndo o espirita da me. ma
constituiçãO, aliá vamos approvar os seus ex~

cessas, a que ficão sujeitos tantos cidadãos bra
zileiros.

Guiado por estas idéJS offel'cço a minha

EMENDA

,c Exceptuno-se dos artigos antecedentes o que
determinão as ordenanças militares respeito á
disci pj ina e recruta men to do exercito, as quaes
porém devem ser feitas segundo o espirito desta
con tituiçi\o. (Salva a rbdacçl1O.) - Paula e
Mello. »-E' apoiada.
" o Sr. Carvalho e Mallo : - O i!lustre preo
pinante que me procedeu já de sobejo ex
plicou os' justos fundamenlos, porque julgava
neceasario que se pU;f,psse a palavra-motivada,
-e eu mesmo quando fallei a pl'imeira vez
sobre este ohjecto, já della me servi pelas
mesmas razões. O fim primaria deste accres
centamento dirige-se a evitar arbitrios e despo
ticas pri sOes.

Se nós não tratas~emos de innovar abusos
inveterados, talvez não fosse mister tratar ex
pressamente da palavra-motivada j-porque
como tambem já disse quando fallei desta
materia de lei e de pratic é, nos mandados
ou ordens expedidas em resultado de culpa
formada, o especificar-se á ordem de quem,
por q'Je culpa 01\ accu:ação teve lugar a prisl!.o
determinada, Mas alélll de que convém muito
que estabelecendo·se nova jurisprudencia a
este respeilo se não omillissf' tal declaração,
afiro de evitar-se que para o futuro se nll.o
suppuzesse e entendesse que se omittira de
proposito e por se julgar desnecessaria, casos
havel'á em que, decl'etando-~e prisll.O por qual
quer outro motivo, cumpre pôrem-se os mo
tivos j e uno estando assim determinado se po
deria reputar desnecessaria a sobredita de
claraçll.o.

Tendo já na primeira occasill.O em que 'e
discutio esle artigo, fallado da excepçãO nelle
contida, direi agol'a mais alguma cousa, pois
que nesta assemblba se lem feito l'eparo pela
desigualdade que se reputa introduzir nos ci
dadãos.

Quando á primeira vi~ta se considera esla
decisl1O, pal'ece que não se contemplou. o ci
dadãO militar com as lllesmas prerogativas dos
mais, ao mesmo tempo que é ene cidadll.o muito
distincto por ser empregado em uma das mais
honrosas profissões do estado, em que por
modicas soldos tem Ullla virla penosa e expõe
se ás privações e perigos da guerra e guarda
e conserva a paz e tranquillidade interna.

Seria portanto absu rdo que jámais se dis
sesse que era' considerado com menospreço
o cidarlão militar, mas razões pecu liares ha
para não poderem ser cornprehendidos na regra
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geral acima exposta. Os i!lustres compiladores
do projeclo di vidirãO a maleria em duas parles,
isto é-disciplina e recrulalnenlo.-Pelo que
toca á primeira todos sabemos quanlo é ne
cessaria nos corpos militares a inteira e cega
subordinação, se acaso quizessemos inll'oduzir
mais formalidades do ql1e as que existem com
o fim de conservar garalltias á liberdade inJi
vidual iriamos destruir inteiramenle· a subor
dinaçao, base essencial da conservação dos
corpos militares. Assim que esta é offendida,
deve ser promptamenle castigada com as penas
estabelecidas no regulamento militar.

Se qualquer chefe de um regimento nll0 pu
desse prender os seus suballernos e inferiores
por alguma falta, que nao póde nem deve ser
punida mais que com algum tempo de prisãO,
dal·se-hiã cabo da subordinação e da disciplina
militar : ainda mesmo (juando é necessal'io for
mar-se a culpa para proceder-se a conselho de
guena convém prendei-os para evitar as deser
ções, para que sãO tão propensos os soldados,
ainda DãO l~ndo commellido delictos pelos quaes
mereção castigos. Tal vez quando se fizer novo
codigo mililar se combinem estas razões de se
gurança e subordinação com a conservação das
garantias e prerogalivas sociaes. .

Verdade é q ue parece favorecer-se o despo
tismo dos superiores, concedendo-se a ampla
faculdade de prisOes do" mililares; por este
motivo pois se eslabelecerão no novo coJigo mi
litar que se formou em Portugal, e que se nM
chegou a promulgar pêlos aconlecimenlos que
sobrevierão, mui adequadas providencias, afim
de que o mais leve deliclo fosse punido com
penas certas e proporcionadas afastando-se to
talmenle todo o arbitrio e despotismo. Nesle
codigo, de que eu tive a honra de ser nomeado
censor, e de apresentar o Ineu parecer sobre
todas as suas decisões, vi com muita satisfaçllo
classificados todos os delictos~ promulgadas
todas as- penas proporcionadas, reguladas as
fórtoas do processo, e rejeiladas pelos motivo;;
acima referidos as cartas de seguro, deixando-se
porém aos officiaes o meio de se defenderem
nos crimes de menos gravidade debaixo da sua
palavra de honra, origem fedil dos actos he
roicos que cosluml\o praticar· os militares, e o
maior fiador de não abandonar os seus postos.

Se este codigo existisse Linhamos até reme
diado todos os males que poderião a esle re,,
peito resultar, porém elle nllo chegou a pro
mulgar'-se, e uma copia que aqui linha ficado na
secretaria de e tado competenle, foi para. Por
tugal com todos os mais papeis. Um dia virá,
Sr. presidente, que um novo codigo penal mi
litar, formado segnndo as luzes do seculo, aCaU
telará e prevenirá todos estes conflictos dos di
reitos do homem em geral, e do cidadãO militar.
Pelo que toca á segunda parte, isto é, o recruta
mento, já na primeira occasião em que fallei
de~ta materia, disse o que convinha a tal res-

peito, e sórnenle accrescentarei que oao podem
deixar de haver prisoes aos refraclarios do re
crulamen to e conscripçoes.

E com eff~ito desde que cada um foi votado
ao serviço militar, desaltendidos os motivos de
isenção se os tinha e os apresrntoll, se acaso
se reli r';} ou se recusa por qualquer maneir·a é
um l·cfractario á defeza da patria, á obrigaçao
que contrahio pelo justo e legal recrutamento, e
deve por is o 5er preso e conduzido forçada
mente pal·a o corpo para que é deslinado. E'
esta decisao fundada em justça, e abraçada pelas
nações, cm que esta Inateria tem sido mais le
galmente tratada e discuLida.

o Sr. Andrada Machado: - (não 3e ouvia ).

o Sr.Henriques de Rezende : -A clansula
-em llagrante delicto -é mui restricta, e lraz
muitos embaraços na pralica, um homem que
acabasse de commetler um deliclo o mai alroz
não tinha mais do que dar uma carreira, dar um
passeio,e dahi a pouco vollar a zombar daql1fllles
cuja presença of:fendera com o seu delicto, vinha
mesmo in ultar impunemenle os ullimos ar
rancos do infeliz, que elle havia assassinado,
uma povoaçllo inleira estaria vendo o que havia
ha poucos instanles commetlido o delicto e oito
o poderia prender, porque a clausula-tIa
grante t1-elicto-quer dizer-emquanlo se está
commeUendo o delicto-e logo que elle acabou
de COll1tnetter o delicto, nao pMe mais ser
preso.

Proponho porlanto que á referitla clausula
;;1' a0crescenle esle addilamenlo-ou imme
dialamente a elle.-Proponho tambem se sup
prima a ullima parte do artigo, que exceplua
o que dispoem as orJtnanças militar~s sobre
a disciplina e recrulamento do exerci lo. Muita
genle boa, tem sido de opinill.o, que desde
que as naçOes entrárão a ter em pé tropas
regulares e disciplinadas, ellas forão escravi
sada", porqtle em verdade corporações creadas
e que vivem debaixo de leis lao duras, e
despoticas, como :,ão os regulamenlos mili
tares, que inleresse podem ter de quc os outros
cidadãos gozem de legislação mais doce e
facil?

Essc bem nao chega para os soldados, elles
pois nM têm interesse em que elle exista,
Mesmo pelo que disse um nobre dcputado
que se farào para elle:; leis no espirito desta
conslituição, é que se deve supprimir esla
ultima pal'te; pOl'que o que significa esta
excepçao? Quer dizer-os mililares devem con
tinuar a ser governados por essas' leis duras,
e despoticas do sell r-egulamento, e passando
isto como adigo da cOil~tillliçllo, jámais as
legislaluras ordinar-ias poderáõ allerar- essas
leis ordenadas por li m ar-tigo con ·lituciona I,
o qual segundo este projecto nllo se alLera senll.o
em uma convençllo convot::ada ad hoc. Eis-aqui
porque ofl'ereço a seguinte
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EMENDA

cc Proponho que se accrescenle á clausula
-em flagrarrte delicto-a clausula-otL imme
diatamerrte a elle.

cc Supprima-se a ultima parte do artigo re
lativa á excepção ,que se faz das ordenanças
mililares, e recrutamento do exercito.-Hen
1'ig1les de Rezende. ,,-Foi apoiada a 1" parte,
e não se propÔz a 2" por se julgar pre
judicada pela rejeiç!lo da do Sr. Ferreira
França.

o Sr. Montezu=a: - Eu nll.o approv0 a
emenda do Sr. Henriques de Rezende, sei
que o ilJustre deputado teve/em vista o evitar
que o réo se evadisse ao castigo, com um
passeio ou carreira que désse, e por isso quer
que se accrescente OtL immediatamente ao de
}icto, mas isto, Sr, presidente, vai dar azo
ás autoridades para fazerem prisões a seu
modo, dizendo que as fizerão logo depois de
commellido o delicto. Em tal caso antes que
rerei que escape algum criminoso do que
facilitar arbitrios de magistrados, com esta
porta aberta para prender cidad!lOs sem culpa
formada, de modo nenhum approvarei que
se diminua a responsabilidade das autori
dades.

Agura quanto á do Sr, Paula e Mello. acho
que tem todo o lugar; o cidadlío militar é
tão cidadãO como qualquer outro, e por isso
lião deve em legislaç!lO sel' considerado com
meno allenç!lO, nem nós por indifferença
deixal'mos que e ses cidadãos continuem a ser
regidos por leis de ferro. Portanto conserve-se
a disciplina militar, mas sustentemos ao
mesmo tempo seus direitos, quanto l'ôr com
pati I'e\ com o desem penho de suas obrigaçOes,
e por isso voto pela emenda do Sr, Paula e
Mello, para que essas ordenanças se regulem
pelo espirito da no sa conslituiçll.o.

O Sr. Henriques de Rezende ; - O nobre
deputado pretendeu destruir a JlJ inba emenda,
e n!lo a destruio, diz que a minha addiçll.o
dá aso a prisoes arbitrarias, IDas reprovado o
meu additamento, n!lo se remedêa esse mal,
porque era preciso que o nobre deputado des
truis:;e o que dispoe 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 eil-os ahi com as mãos soltas
para cômmelter essas al'bitl'ariedac1es, Demais,
o meu a?ditamento é a favor do povo, e nM
do juiz.

Lembremo-nos, sellhores, que o Brazil nil.o
está em circumstancias de sofJrer na pratica esta
disposiçãO, ba lugares remotos, e mesmo po
voaçOes, que não têm juiz nem autoridade ai·
guma, ora, ~upponhamos que se acaba alli de
commelLer um homicidio, como o réo não póde

ser preso, porque só o poderiá SGr no acto de
e. tal' commetlendo o delicto, e tá entretanto
affrontando e insultando com sua presença os
pais, parentes, e amigos do assassinado 'impu
nemente. Voto pois pelo I leu additamento.

O Br. Vergueiro: - Apezar do que di 'se
o nobre preopil'lante sustentando o seu addi
tamento, nilo posso approval-o. Creio que se o
artigo está escuro do modo que se acha redi
gido, I mais escuro fica com o additamento, em
que ás palavras flagrante delicto se accrescenta
ou immediatamente a eUe. Por esta expressão
flagmnte delicto não se entende só o dcto de
commetter o crime, tambem se- considera pl'eso
em flagrante o que o é em consequencia de per
seguição seguida e não interrompida, houve
quem quiz premIeI' o réo, estc fugio, e correu-se
atraz delle, se é apanhado é pre o como no
acto de com Illettel' o delicto, logo, a -emenda
n!lo vem acc)arar nada, e póde dar motivo a
abusos.

Quanto ao augmento da palavra motivada
para se accl'escental' á ordem clojt~iz, eu approvo,
porque quando qualquer cidadão é preso deve
saber a razãO, e igualmente me parece melhor
que se diga, como lembrou o Sr. Moutezuma,
ordem da autoridade competente do que
ordem do juiz ou resoluçãO da sala dos de
putados;-porque em se dizendo ordem da auto
ridade competente, está dito tudo. (Apoiados,)
Se a sala dos deputados se erigir em
juiz é autoridade competente, portanto voto
que se diga-ordem motivada da autoridade
cornpetente.-Agol'a pelo que pertence á ex
cepçll.o relativa ás ordenanças milital'es, pa
rece-me que é indispensaveJ conservar-se, eu
entendo que ella não diz respeito a crimes,
mas sómente á disciplimi, e e ta deve regu
lar-se pelas sua:; regras particulares, todavia a
declaração do Sr. Panla Mello, como tem por
objecto o apontar o principio que os legis1adores
dévem seguir, não me opponho, mas tambem
nl10 a julgo indispensaveJ, poi~ pouco ou nada
avançamos empl'egilndo-a, os legisladores bem
sabem q ne têm obrigação de seguir o espil'ito
da conslituiçll.o.

Julgou-se discutida a materia, e o Sr. pre
sidente propôz se o artigo passava.tal qual es
tava redigido.-Venceu-se que não.

Passou então a propÔI' por pades a doutrina
delle com as emenuas que a elles se referião,
na fórma seguinte:

1.0 Se a assembléa appl'ovava a excepção ,de
flagrante delicto mencionado no artiqo.-Foi
approvada.

2.° Se passava a clausula da emenda do Sr.
Henriques de 'Rezende, que diz ou immediata
mente ao delicto.-Não passou.

3.° Se a prisão devia ser feita em vir
tude de ordem motivada, segundo a emenda
do Sr. Ferreim França.-Venceu-se que sim.
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4.' Se a ordem devia ser do juiz ou sala dos
deputados, nos termos do artigo; ou se devia
ser de aut01'idade competente, na conformidade
da emenda do Sr. Montezuma.-Decidio-se que
fosse segundo a emen'da.

5.' Se a mesma ordem devia ser mostrada
no acto da prLll.O, conforme a letra do artigo.
-Venceu-se que sim.

6.° Se passava a excepçll.o escripta no mesmo
artigo sobre o que determinll.o as ordenanças
miiitares.-Venceu-se que sim.

Passau-se á leitura dos pareceres.
O SR. P,NHEIRO DE OLIVEIRA, como relator da

commissll.o ecc1esiastica, leu o se~uinte

PARECER

« A commissll.O ecclesiastica lendo de dar o
seu parecer sobre a indicaçll.o do Sr. Hezende
Costa que tem por objecto reformar a quota
das conhecenças, e mais direitos parocbiaes no
bispado de Marianna, expOe que como o iI
luslre autor da indicação declara terem-se ex
pedido já em dilferentes época aos governadores
e capit!les generaes daquella provincia, ordens
régias a semelhante assumpto, e consta que
em virtude delJas se procedera a arhitramento
de taes direitos, parece convir que se exijão do
governo aquellas ordens e arbitramenlos para
á vista delles melhor fazer o seu juizo a com
missll.O, e dar o seu parecer.

cc. Paço, da assembJéa, 13 de Outuhro de
1823. - Bispo capellão-mór. - Antonio da
Rocha Franco. - Belchio?' Pinheiro de ali
vei?·a. J'

O SR. DIAS: - Peço a palavra para fallar
contra este parecer.

O Sr. França :- Por bem da ordem, Sr.
presidente, contra o que diz a commissll.o nll.o
ha que fanar, ella faz s6meute um requeri
mento, em que pede ás informações que pre
cisa para dar o seu parecer, e estas nll.o lhe
podem ser negadas.

O Sr. Dias :- Pois eu posso mostrar que a
materia é tlio conhecida e de tal escandalo, que
é escusado pedir informaçOes ao governo, o que
é preciso é remediar já este mal, sobre que têm
havido infinitos' requerimentos e queixas de
povos.

o Sr. Andrada Machado :- Sr. presidente,
seja o caso como mI', o certo é que seria cO\lsa
muilo nova pedir uma com missão os docu
mentos que julga precisos para poder dar com
exacçllo o seu parecer, e negarem-se-lhe. Se os
povos têm solft'ido, nll.o é certamente a demora
de mais quinze ou "finte dias que os ha de
matar i o que devemos sempre evitar é apre
cipitaçllo.

O SR. PRESIDENTE: - Eu creio que nllo tem
lugar esta disC\lssllo, porque nem era prec:iso
aqui vir tal parecer 011 requerimento; qualquer

TOMO VI

commissllo que precisa de noçOes para informar
pede-as, e pejo secretario da assembléa se
exigem da repartiçllo competente.

Alguns Srs. deputados pedirão que se vo
tasse ; e propondo o SI'. presidente se a as
sembléa queria que se pedissem as infor
maçOes com urgencia.-Decidio-se que sim_

O mesmo Sr. deputado leu, pllr parte da
commissllo de instrllcçllo publica, o seguinte

PARECER

cc A commissllo de instrncçllo publica é de
parecer que se man?c imprimir o esboço olfe
recido pelo Sr. Andl'ada e Silva para a orga·
nisaçll.o e regimen das universidades do Brazil.
-Paço da assembJéa, 13 de Outubro de 1823.
-Belchior PinheÍ?'o de Oliveira. - Oandido
José de AmtVo Vianna.-Antonio Gonçalves
Gomide. J,-Foi approvado,

o Sr. Araujo Vianna, como relator da
commissllo da redacçllo do Dia1'Ío leu tam
bem o seguinte

PARECER

« Francisco de Assis dos Santos, allega que
servira de porteiro da aula de tachygraphia
pur convençllo entre elIe e Isidoro da Costa
e Oliveira, oflicial da secretaria de estado dos
negocias estrangeiros, encarregado de dirigir
a mesma aula: que nessa qualidade vencera
o salario, e fizera as despezas constantes da
relaçãO que apresenta, das quaes nllo l'ôra
inteiramente pago. RecolTe á assembléa para
ser satisfeito. A commissll.O da redacçllo do
Dim'io nll.o vê neste negocio outra cousa mais
do que uma obrigaçao pí\rticular, para cum·
primento da qual;' se o supplicante se julga
com direito, tem patentes os remedios da lei:
por isso é de parecer, que nllo compete á
assembléa o conhecimento de semelhante ma
teria.-Paço da asselllbléa, 15 de Outubro de
1823.-Candiclo José de Araujo Vianna.
João Antonio Rod?'igues de Oarvalho.-Anionio
GO'ttçalves Gomide. II-Foi approvado.

o Sr. Nogueira da Gama, por parte da
comrnissllo de fazenda, leu os Ires parec res
seguintes:

PRUIEIRO

cc A r.ommiss1l.o de fazenda tendo em vista
tanto o requerimento de D. Henriquela Emilia
Moreira de Figueiredo, e D. Manoela Adelaide
Moreira, filhas do fuUecido conselheiru Ma
noeI Moreira de Figueiredo, em que pediào
os meios ordenados, com que fôra alJos(~nlado

o referido seu pai em rem uneração dos pro
longados e relevantes serviços por clle pres
tados nos empregos de secreturio-deputado da
junla do commercio, secretario e deputado da
extincta mesa da. inspecção, e de desembar_

17
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gador aggravista da casa da supplicaçllo desta
côrte, como a consulta da mencionada junta
de -17 de Julho de 1822 sobre o mesmo
objecto; tomando outrosim em madura con
sideraçllo, nllo só a pratica constantemente se
guida em casos identico::. pelo desembargo do
paço, mas tambem o quanto convém ser es
crupuloso eCOllomo das rendas naciouaes em
todo o tempo, e particularmente no estado
actual j é de parecer, que se conceda ás
supplicantes e a seu irmll.o o tenente-coronel
Emilio Manoel Moreira, fi pensll.o annual.de
quatrocentos mil ~éis para ser repartida por
todos tres, excluindo-se a clausula de sobrevi
vencia de uns. a outros; e esta como plen(l
remuneraçllo pecuniaria de todos os serviços
do finado 3eu pai.-Paço da assembléa, 15 de
Outubro de 1823.-Jo. é Arouche de Toledo
Rendon.-Ba'rão de Santo A7Ital'O.-José de
Rezende Costa,-.Manoel Jamntho Nogueira da
Gama,-Pedro de Amtljo Lima, »

o Sr. Montezuma: -Eu requeiro o adia-'
mento, porque tenho que dizer, n1l:O que
eu- entre na analyse do merecimento dos
serviços; nl10 duvido deIles; mas quero con
siderar o estado das nossas finanças, e c-om
parar i)[ua coüsa com outra, Nós estamos Sempl'll
a confessar que nilo temos dinheiro nem para
as despezas necessarias j e portanto a concessão
de tenças deve fazer-se com mll.o parca o mais
que fôl' possivei.

O SR, PRESIDENTE declarou adiado o pa
recer.

SEGUNDO

« A com missão de fazenda, examinando o re
querime:lto de Joaquim Floriano de Toledo, 2°
official da secretaria do govel'Oo de S. Paulo em
que pede se lhe augmente o pequeno ordenado
de 250$, que annualmente tem sem algu:1s
outros emolumeQtos ; é de parecer que o deferi
mento desle requerimento deve ser I'eservado
para a occasill.O, em que esta augu ta asselllbléa
legislar sobre os ordenados dos officiaes das
secl'etarias- tios governos de todo o impel'io;
e isto em consequencia de se terem abolido
os emolumentos que percebiào os secreta rios,
Entllo á proporçl1o dos trabalhos resel'vad03 ás
secretarias, convirá com mais acerto fixai' o
numero dos officiaes, e seus respectivos orde
nados.-Paço da assembléa, 15 de 'Outubro de
1823.-Bal·ão de Santo Amaro,-José Arou
che de Toledo Rendon, -José de RezendB
Costa.-Manoel Jamntho Nogueim da Gama.
-Pedro de Araujo Lima, »-Foi approvado.

TERCEIRO

" Saciano Jo é Gomes, alcaide pequeno da
camara desta CÔrte, allrga, qne vencendo o por
teiro 1 200 por dia, elle sómente lem o or
denado de 600 réis djarios, que lhe paga a

camara. Prova com muitos documentos que tem
sido exacto no cumprimento de seus deveres,
e em consequencia pede augmento cte ol'de
nado.

cc P.1l'ece á commissl1Q de fazenda, qGe nllo
tem lagar a pretenção do supplicante: l°,
porque se com o crescimento da cidade lhe
crescem as pensões, tambem proporcionalmente
se lhe augrnentão as occasiões e meios de
ganhar os emolumentos, que lhe taxa a ord.
liv. 1 til. 75: 2°, porque devendo suppÔr-se
que com a constituiçãO, e nova legislaçãO, hnjão
alterações nas camaras, para mais, ou para
menos obrigações, nM convém por ora alterar
cousa alguma do estado pl'esente,-Paço da
asselIlbléa, 15 de Outubro de 1823.-Barão
de 8anto Amaro. -José .Al'ouche de Toledo
Rendon. - José ele Rezende Costa.-lIfanoel
Jamntho No,queira da Gama. - Pedl'o de
Amt!fo Lima. )l-Foi approvado.

O Sr. Silveira Mendonça, corno relator
da commissllo de commercio e agricultura, leu
os seguintes pareceres:

PRIMEIRO

« A commissM do commercio, agricultura, in
dustria e artes, via o requerimento de Emygdio
de Souza Lobo Brandão, e JOãO Abraham
Mazza, ambos residentes em Pernambuco, em
que expoem a sua pretenção de .::onstruir va
rias mac1Jinas para fiar algodl1O, e fazer panno;;
á imitação, e semelhança das mais model'Oas
de Inglaterra, e França, segundo os desenhos
que ajuntllo de algumas peças, principaes,
mandando vir outras da Europa, que por ora
se não podem aJ1i fazer; e requerem para
e te elfeito a protecçãO e beneficios da lei de
28 de Abril de 1809 j e é de parecer, que
exi tindo esta lei em seu vigor, e havendo um
tribunal ad hoc, qual o da junta do commercio,
agricu Itum e fabricas, a este se devem os- sup
plicantes dirigir,-Paço da assembléa, 27 de
Setembro de 1823.-João Gomes da Silveil'a
.Mendonça.-José Teixeim da Fonseca Vas
concellos. --; João Sevel'iano Macíel da Costa.
- Nicoláo Pereim de Campos Vel'gueil'o,
José da Silva Lisboa. - Luiz José de Car
valho e Mello.-Diogo Dual'te Silva. ») -Foi
approvado.

SEGUNDO

cc A commissl1o de commercio, agricultura,
industria e artes, vio o requerimento de José
Antonil1Barbosa de Mello, sargento-mór do es
tarill-maior do exercito, em que expõe, e prova
com documentos, haver prestado muitos ser
viços ao Brazil êm tempo, em que !se achava em
Buenos-Ayres no cornE'ço da revoluçl1o, e que
passando para esta cÔrte com sua familia fôra
empregado no arsenal do exercito: que daUi
sahira para ser encarregado da cullura da co-
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de Pernambuco se supprissem as faltas que
houvessem nas do Rio Grande cio Norte,
cUlupria saber se Pernamhllco estafa em cir·

- cUIl1::itancias de fazei' f'stes supprimentos; para
edte exame é qlle eu pedi que ficasse adiado,
porque antes de determinar isto é preciso saber
se a provincia póde fazeI-o.

O Sr. Muniz Tavares: - Eu quero suppÔr
que pólie, e que tem S" bra' j ainda assim nll.o
sei que obrigaçll.O tem uma província de I'e
mediar os desvarios de ontra. A junta do go
verno do Rio Grande do orle entrou com mllo
larga a crear coI'J.los e empregados, e por isso as
rendas, que até 1820 chegavão para as suas
despezas, não ão actualmente bastantes; o que
me parece é que se deve ordenal' a essa junla
que reduza o batalhão elO estado em que elle se
achava em 1817, porque era as im muito suffi
ciente para o serviço; e que se desfaça a junta
de fazenda, que tambem é igualmellte inlltil
pelo pouco que ha ali i a fazer, e logo cheg1l.o as
rendas sem ser pesada â outra província.

O Sr. Andrada Maohado :- Nll.o admilto O
principio que uma provincia não deve supprir
as despezas da outra: as provincias formão um
só corpo, e os rendimentos de cad.. uma são da
naçãO inteira, que deve olhar pelos eus estabe
lecimentos e pelos meios de satisfazer aos seus
gastos; é verdade que ella tambem não deve
consentir que estes se accrescentem sem justa
necessidade, porque realmente é descoco não ter
para o preciso, e querel' ornatos e luxo j e por
isso despezas só as determinadas pela autoridade
'nacional, que póde decretal·as j porém nunca
consentirei que pa ~e o principio que tende a
fazer de cada provincia um estado ?eparado.

Não querer por si concorrer para a utilidade
geral com o que póde, ao mesmo tempo que
julga que sem contribuir tem direito a gosar da
protecção nacional; é muito mão, e tem deplo
raveis consequE'ncias. Eu quizera comtudo que a
commissão ti vesse tornado em consideração se
era ou não necessaria essa despeza com que não
lJóde j porque a ser neces ari~ .deve remed~at· a
nação o mal; e a não ser legItima a pl'eclsão,
que a soffra porque ninguem a maudou fazer o
que não podia sustentar.

Ora, a sei' precisa a despeza, entã? nã.o acho
inconveniente que o supprimento seja fello pela
provincia de Pernambuco; o que. ella d~, é da
nação inteira j e se essa sobra haVia de VII' para
o Rio de Janeiro, pal'a daqui ir para o Rio
Grande, é melhor que se !liga a Pemambuco que
lhe pague es as despezas, a que não chegll.o as
suas rendas, porque isto é precisamente o
mesmo ql.le mandaI' pelo thesouro pagal·as.

O Sr. Muniz Tavares: - O nobre deputado
não me eutend LI ; eu não di e que uma pro
víncia nãO devia pagar as ciespezas de outra j

disse muito claro que uma província nllo estava

chonilha, que tem feito prosperar sem de pezas j

e que fillalmente depois lie haver sido tao util â
naçi'o se vê agora reformado com 15$000,
terçoa parte do sell soldo, com o que nll.õ. póde
sub~islir, e nem continuar naquella com.mlssão j

e por isso pede se lhe mande pagar o dIto .oldo
por inteiro para cuidar na cultura da cochoOllha,
e mesmo do bicho da seda, de cuja fiaçll.o tem
conhecimentos praticos, como já mostrára em
tempos anteriores. Parece á com missão que não
estando decretados os serviços do supplicante, e
nem se haver mostrado jllegalidade na reforma
que teve, não perlence a esta asseLUbléa ? seu
conhecimento; e da mesma fórma a respeito da
cultura da cochinilha e bicho da seda, por ser
esta uma das attribuiçoes da junta do com
mercio, agricultura e fabricas. - Paço 4a as
sembléa, 30 de Setembro de 1823. - João
Gomes da Silveim Mendonça. - José Teixeira
da Fonseca VasconcellolJ. -João Severiano Ma
mel da Costa. - Nicoláo Pereira de Campos
Vergueiro. - José da Silva lJis?oa. --:- Luiz
José de Oa1'valho e Mello. - Dwgo DUQ,1'te
Silva. ) - Foi approvado.

O SR. SECRETARIO MACIEL DA COSTA leu o pa
recer da commissll.O de legislaçao sobre o reque
rimento do padre Pantaleao José da Costa e
Sonza, egresso da religiM franciscana; cujo pa
recer ficára adiado na sessll.o de 23 de Se
tembro.

o Sr. Fran9a : - Eu fui quem pedio o
adiamento desse parecer j afim de fazer observar
á assembléa que ainda não estava sanccionada
pela mesma' assembléa essa lei, a que se referia
o mesmo parecer, antes tinha entrado em dis·
cussão com as mais decretadas pelas côrtes de
Portugal; e dependia da adopçll.o que lhe hou·
vessernos de prestar; com o que vinha a ser
inexacta a deJiberaçllo, de se sJJppôr ao preten·
dente soccorrido por uma lei, qu~segundo .a
nov? ordem politica de cousas, e segund~ t~·

nhamos resolvido só havia ter vigor a posterIOr! j

como com effeito teve depois do parecer da iI
lustre com missão, por ser comprehendida na
tabella das mais que adoptou a assembJéa ~ela

sua sancção dada a 27 de Setembro proxlmo
passado. Agora portanto nenhuma davi~a se,
me offerece a que passe o parecer da commlssão,
pelo successo que teve a dita lei a que elle se
refere.

Fizerão.-se mais algumas ohservaçOes : e afinal
posto á votaçãO o parecer, foi approvado.

O MESMO SR. SECRETARIO leu outro parecer da
cOlUl11íssàQ de fazenda, sobre um offieio da junla
da fazenda do Riu Grande do NOI-te, em que
pedia licE'nça para an'ematar dous mil quintaes
de páo-brazil j o qual tambem ficára adiado na
citada sessão de 23 de Setembro.

o Sr. Araujo Lima: - Eu pedi o adiamento
deste parecer quando foi apresentado, po.rq~e

dizendo-se nelle que pelas rendas da provmcla I
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obrigada a sustentar os desvarios da outra; e
ainda SOIl da mesma opinião.

O Sr. França :-SI". presidente, qne temos
nós com este negocio de córte do páo-brazil,
e venda deIle; o que temos com despe7.as,
accrescimos, ou faltas de dinheiro no cofre das
juntas ? ... São estes assumptos de uma attri
buiç:l.o t110 conhecida do governo adminisLrativo,
que é pura perda de tempo, toda a tli cussão
sobre elles. Ao presidente do thesoul'o publico
é a quem privativamente compete entendeI'
sobre tal assumplo, e não á assembléa; Dem
eu sei como a illustre com missão deu outro pa
recer que não fosse o da exclus110 do conheci
mento do negocio por incolTlb!etente. Se o pre
sidente do thesol1l'o vir que ha' necessidade
de providencia que dependa tle lei, ou direito
novo, 1101-0 fará saber j e então tomaremos o
negocio em consideraç:J.o. Por Ol'a o que en·
tenelo se deve far.er é o seguinte

« POl' emenda á 2" parte do parecer quanto
ao deficit - que se remelta o negocio ao go
vemo, a quem compete dar as providencias
nceessarias, - O deputado França. » - Foi
apoiada.

Julgando ·se discutida a matel'ia, propoz o Sr.
presidente:

1.0 Se a assembléa approvava a l' parte do
parecer. -Foi approvada.

2.° Se passava a 2" parte.-Decidio-se que
não.

3..0 Se a assemhléa approvava a emenda cio
Sr. França, para que o governo providenciasse
sobre o deficit daquella provincia.-Foi appro
vada.

Seguiu-se a eleiçao dos membros para a de
putação destinada a levar a Sua Magestade as
leis já sanccionadas pela assembléa, e forão
nomeados pelo Sr. presidente os seguinLes Srs. :
Ribeiro de Rezende, Dias, Lope Gama, Ro
drigues da Co La, Rocha Franco, Rodrigues de
Carvalho e Ferreira Barreto.

O SR. PRESIDENTE declarou que a sess:J.o se
guinle começava secreta; e assignou para a
ol'dem uo dia na sess:io publica: 1.0 A 3" dis
cussão do projecto sobl'e creaçilo de universi·
dades 2." A 2" discu_s:J.o do projecto sobl'e
isenção de direito nos produclos das fabricas
de ferro e õutras. 3.0 O regimento da as
sembléa.

Levanlou-se a sessão ás 2 horas e um quarto
da tarde,-Miguel Oalmon du Pin e Almeida,
secreLario.

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLÉA

PARA JosÉ JCAQUIl\l CARNEIRO DE CAMPOS

111m. e EXIlI. Sr. -A asselllbléa gp.ral consti
tuinte e legislativa do iml-lerio do Brazil, tem
resolvido dirigir á presença de S. M. Imperial

uma deputaç:J.o para apresentar ao mesmo
senhor differentes decretos, já sanccionados
por este congresso, p.II'a a sua devida promul
gaç:lo. O que participo a V. Ex. para que sa
bendo de Sua Magestade o dia, Illgar e hora,
em que determinar recebei· a, V. Ex·, m'o com
munique, pat'a O fazer presente á mesma as
sembléa.

Dens guarde a V, Ex. Paço da assembIéa,
em 15 de Outubro de 1823. -João Severia'l'lO
Maciel da Costa.

Sessão eUl 1.8 de Outubl"O

PRI::SJDENCIA DO SR. RlBEIRO DE ANDRADA

Reunirias os Srs. deputados pelas 10 horas
da manhã, fez-se a ehamada, e acharãO-se
presentes 58, faltando com rausa os Srs. Rócha
Franco, Pereira de Cunha, Araujo Gondim,
Ferreil'a Barreto, Car'neiro, Andrada e Silva,
Alencar, CosLa Aguial', Pacheco e Silva, Fnr
tado de Mendonça e Rodrigues da Costa; e
sp.m ella os SI'S. Xavier de Carvalho, Pinheiro
de Oliveira, Brant Pontes, Ribeiro de Rezende,
Paula e MelIo, Carneiro de Campos, Marianno
de AIbuqllerque, Saraiva, Andrade e Lima,
Carvalho e Mello, Nogueira da Gama, Sobreira
e Teixeira da Costa.

O SR. PHESIDENTE declarou aberta a sessão,
e lida a acta da <lnLeo:etlente (a do dia 15), foi
approvada, _

O SR, SECRETARJO MACIEL DA COSTA Iêu c5 se
guinte oflicio do lIlinistl'o de estado dos ne
gocios da guerra:

«( IIIm. e Exm. Sr,- Accuso a recepção do
officio que V. Ex. me remelleu em data de
13 do presente me?, pelo qual exige a aso'
sembléa genI, constituinte e)egislativa copia
authentica da portaria de 2 de AgosLo do pre
senLe anno dirigid.l pela secretaria de estado
dos negocios ela gnerra ao governo provisorio
da provincia da Bahia, e igualmente todos os
esclarecimentos necessarios sobre os motivos
de tal medida: e S. M: o Imperador a quem
foi presente o citado officio, ordenou·me que
eu re pondesse a V. Ex. com a seguinLe ex
posiçao. Não será necessario mostrar a ne
cessidade que tem o governo nas acluaes
circumstancias de conservar em pé respei
tavel a furça al'mada; mas cor.virá entrar em
detalhes para mosll'ar a franqueza de suas
deliberaçOes.

« Os decretos de 13 de Maio de '1808 e
30 J~ Janeiro de 1822 poem o governo na _
preciSãO de demittir no anno de 1824 uma
grande parle dos soldados dos corpus da guar
niçll.o: preveudo isto, e conhecendo por ex
periencia que a provincia do Rio de Jar,eiro
nll.o póde sem um horroroso desfalque tia la-
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voura fornecer o recrutamento necessario, or
denou ao governn provisorio da provincia de
Minas Gerap.s aue remettesse recruta!', as quaes
nem prefazem ainda o numero exigido, pelas
difficuldades que aquelle govemo teu] ['epre·
sentado, nem tem sido possi vel ao go ~el'DO

de S. M. Imperial, apezar das medidas mai~

energicas, e~itar totalmente a deserçllo das
mesmas, para a qual pat'ece terem uma, ten
aetlcia decidida, e em lodos os tempos co°
nhecilla. Neslas circlllUsLancias lembrou-se o
governo da organisação do corpo estrangeiro j

mas vio ql1e nem essa medida aproveitaria,
pois que a assembJéa gcral constiLuinte e le
gislativa projecLou a sua exLincção. Em Lal
caso de apuro, visLo que até LPorn sido neces
sario chamar as ordenai Iças ao serviço pa·
receu ao governo convidar aquelles prisioneiros,
.que por sua livre vontade quizessem abraçar
a causa do Br'azil, e expedio a portaria n.
1. Entretanto julgou depois mais acerLado subo
mclter a sorLe dos prision iras á delibel'aç~o

da assemblé~ geral con!'LiLllinLe e legislaLiva, a
quem officio\] obre tal objecto no dia 30 de
Agosto, tendo antes ordenado .ao governo pro
visorio da provincia ria Bahia (copia n. 2)
que sobreesti.vesse na exccuçllO da r.eferida por·
taria do dia 2. Tal foi a marcha do governo
no objecLo em questãO, e nM julgando elle
necess:trio apoiar-se agora em praticas geraes,
cumtempla sómenLe as circumstanéias priva
tivas do Brazil, e a experiencia domestica j

aquellas lhe moslrao a vantagem do al1gmento
da população branca, e com essa vantagem
associou o governo a idéa da justiça da sua
causa, pela qlJal não dnviJolJ achai', entre os
mesmos prisioneiros, sectarios da sua indepen·
dencia e constituiçllO poliLica, a que n110 terião
aCL:ediJo antes pela coacção eOl que se aclJavão.

cc Nilo se f'nganou o governo, comu se vê
da copia n. 3: o que não foi levado a effeiLo
porque lhe obstou a orJem que já citei, e
aquellas que se cxpedirllo posteriormente em
conseqnen(,ia da deliberação d,\ nssembiéa geral,
cúnstitninte e legi:slativa, as quaes devem a
e·ta hora estar cumpridas. A experiencia do·
mestica mosLra qunl tl!m sido a rrgular con·
c1ucla dos voluntal'ios lU7.iLano;; que ficafao da
expedição de 1822

cc A disciplina que têm conservado, e o com·
portamento que tiverão em lodas as acções
aqueJles que servem no baLalh1:io do inl pe·
radar, contando-se nelles apenas tres descI"
tores, fazem com que o -governo lhes preste
uma certa confiança, que mal póde ser com·
promeltida, quando o govemo conhece que um
punhado de homens :leri!lo suffocados em qual
quer louco desvario, que infelizmente conce
bessem no meio de cinco milhões de IJabi·
tantes que estll firmes em constiluírem-se
nação ind~pendente. O qne V. Ex. levará ao
conhecimento da assembléa.

cc Deus guarde a V. Ex. Paço, 17 de Ou
tubro de 1823.-Ji)áo VieÍ1'a de Cm'valho.
SI'. J0110 Severia no Maciel da Cosla. II

Depois de algumas observações resol veu ·se
que se remetLesse com urgencia á com missãO
de guerra para dar o seu parecer, tomando em
consideraçao a boa fé, com que os voluntal'Íos
JuziLanos por convite do gOVCL'OO assentárll.o
praça nos corpos do imperio, e se inhabilital'llo
para o serviço portugl.1ez.

ce IIIm. e EXI1l. Sr.-Sendo presente a Sua
Mage lade o Impe1"ldor o officio que V. Ex. me
Jirigio em 15 do corrente mez, communi·
cando-me ter a assembléa geral, consLiLninLe e
legislaLiva deste impel'io resolvido apresentar ao
meSlllO augusto senhor por meio de uma depu
taçllO os decretos que já se achão sanccionados
pela mesma asselObléa, esper'ando ao mesmo
tell1po saber o lugar, dia, e hOl'a da sna so
lClone recepçllo: Sua M.10'esLade o Imperador
me ordena, participe a V. Ex. \Jara sei' pre
sente á assell1!>1é,j geral, con'Lituinte elegi la
Liva, que receberá com mlliLo gosLo Lão di:lLincta
dcputaçll.O nn palacio dll imperial quinta da
Boa· Vista, seguncla·feira 20 do corrente pelo
meio·dia.

cc Deus gual'de a V. Ex. Paço, em 17 de Ou
tubro de 1823.-José Joagl~iJn Oanteü'O de
Campos. - SI'. JollO SeveriallO Maciel da
Costa. » - Ficou a assembléa inteil'ada.

O MESMO SR. SECRETARIO deu conta d'uma
representação da camara da villa de Nova-FI'i
burgo, indicando proporções e vanLagens para
haveI' alli um eSLabelecimenLo de instrucçao.
Foi remeLlida á cOllltnissào de instrncçào pu
blica.

Participou igualmenle q'le o SI'. Carneiro
dera parte de c10etlte por escripto j e que o
mesmo tinhao feito os Sl's. Ferreira Barreto,
Rocba Franco e Rodt'ignes da Costa, qtle es
tavao nlll1Jearlos para a deputaçllo rlestinada a
apresenLar aSila Magestade os decreto já sanc
cionados.-Flcou a asseltlbléa inteirada.

O SR. PRESIDENTE nomeou enUlo os Srs. Pe
dreil'a do CouLn, Navarro d'Abl'eu, e Accioly
para supprirem a falia dos Ir s I'nelllbl'oS da
dep"taçno que tiuhão adoecido.

Passou·se á ordem do dia, cuja 1" parle
era a 3" discussao do projecto sobre Creflç!lo
de universidades, que foi lido com as respe
ctivas emendas. (Vid. as sessões de 19, 27 e 28
de Agosto, 5, e 6 de Seternbro e 6 do cOrl·ente.)

o Sr. Camara: - LevanLo-me, Sr. presi
dente, para apoiar' o que têm dito alguns
Srs. deputados nas differentes discussões deste
projecto, e contrariar o que ou lt·o têm pro
posto. Tenho por impossivel o estabelecimento
de univel'sidades em certas provincias indi
cadas para isso, e por milito dil'ficil em outras.
Onde eu vejo menos difficuldade é no Rio de
Janeiro j aqui Lemos já tres academias, e oulros

,
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estabelecimentos scientificos quP se podem apro
veitar, como sao bibliolheca publica, muzeu,
etc. j e tam bem edificios que com pouca des
peza se podem destinar para aqneJle fim. A
razll.o da barateza dos generos, que se tem
apontado como motivo para se preferir esta
ou aqu ella provincia, onde ell:l se verifica,
n110 tem peso para mim, porqne essa bara
teza acabava pela affluencia da gente que em
consequericia do mesmo estabelecimento con
correria, e que faria diminuir logo a abundan
cia d~ generos, com que se argumenta para
a preferencia, (O tachygrapho declarou não ter
ouvido o re!:'to do discurso do il1ustre orador,
em que expôz os fundamento de algumas;
alterações que julgára aproposito propôr.)

No fim da sua falia olfereceu o mesmo nobre
deputado a seguinte

EMENDA

c( Proponho como emenda ao 1° paragrapho
do projecto da comlUissao sobre a formação de
univer idade o seguinte:

« 1.0 Que POl" ora se funde uma só uni
v rsidade no imperio do Brazil, e que esta
tenha lugar uesta côrte, reunindo as tres aca
demias que nella lia, e aproveitando para isso
os estabelecimentos lillerarios e scientifieos qne
já temos, como são a bibliotheca publica, o
muzeu, e as cadeiras de botanica, e historia
naturaL

cc 2." Que ne!:'la universidade sómenle se
possa tomar o gráo de donlor, e qne só a ella
se rJossào encorporar os doutores que tiverem
aprendido nas universidades estrangeiras.

c( 3.° Que todos os esluuanles de medicina
para que oblenbão carta de formatura deveráõ
vir fazer cursos de anatomia E' clinica na uni
versidade da cÔrle, quer os tenhllo feito ou não
em differentes collegios ou academias.

COMO EMENDA A' EMENDA DO SR. e,lOMIDE

cc Que havcrá na provi ncia de Minas- Geraes
ullIa academia ulontanisLica, nH qual se ensi
narão as segnintes doutrinas: 1", a chimica em
geral: 2°, a docimasia, e melalurgia: 3', a mi·
neralogia comprehel.denrlo a oriclognosia, a
geogno-ia, e a Lheoria dos filOes, e mais for·
mações mel"licas: 4°, a geometria e trigono·
metria como os primeiros elementos do calculo,
applicando todos estes conhecimentos á geo
metria subterranea, á mechanica, e á bydrau
lica: 5", a arte de edificar itS minas com segu
rança: 6', a agricultura e arte veterinaria.

OOMO EMENDA A'S MAIS EMENDAS DO PROJECTO

« Que se fundem com a brevidade possivel
tres collegios de direito, que com o tempo e
augmcnto da populaçàO se converteráO em uni
versidades, e será o 1° em S. Paulo: 2° em

Pernambllco: e o 2° em Maranhão, qne neIJes
se estude mais direito n"tural das gentes, e
publico, que romano. » - Foi apoiada.

O Sr. Teixeira de Gouvêa: - Parel:ia-me
conveniente que se adiasse a discussào deste
projecto até se imprimir a memoria olfere
cida pelo SI'. Andrarla e Silva, pois provavel·
mente se acharáO al1i idéas que se poderáO
aproveitar para a questão que se debate. Re
queiro por isso o adiamento.

O SR. PRE !DENTE propôl-o á assembléa, e
foi apoiauo.

O Sr. Andrada Machado :-Eu n:1o apoiei o
adiamento, porque a faltit da impressão da me
moria do Sr. Andrada e Silva nao é razão bas
tanle para se adiar a discussão. Nós estamos

·tratando da fundaçãO de uma ou l1Iais uni·
versidades e dos lugares mais proprios para
as estabelecer; e a memoria tem por fim
principal o regímen e organisação dos es
tudos nas universidades já creadas.

Eis-aqui porque me parece que não tem lugar
o a iamento.

O Sr. Montezu=a: - Eu sou de parecer
contrario. A memoria creio que Lambem trata
do numero de universidades e dos lagares em
que devem estabelecer-se, e portanto, abi dis
corre seu antor sobre o objecto que nos oc
cupa. Além disto a emenda do SI'. Carnal'a,
cujos talentos e judiciosas observaçOes milito
respeito, tambem exige qlle nos demoremos
pitra examinarmos com vagar os seus diversos
artigo, porque a sua materia é nova e a as·
sembléa não e~tava preparada para a debater
e decidit'. Portauto voto pelo adiamento para
se deliberar com perfeito conhecimento de
causa.

O SR. PRESIDENTE, depois de mais algumas
observaçOe:;, prupôz á votação o adiamento, e
foi rejeitado.

Continuou-se portanto na discL1SSaO do pro
jecto.

o Sr. Lopes Ga=a: - Os il1ustres IJreo pi
nantes que têm disc:ltidll este IJrojecto de lei, I'e
Conhecem quanto illlJlOI·ta para a prosperidade
deste nascente iIII perio crcar estabeleci l1len tos
lillerurios, onde os e forço do genio brazi·
leiro se po.sllo desenvlllvel' com aproveita
mento e utilidade; e o desejo de conseguir
quanlo anles a diffllsllo de luzes no Brazil,
tem certamente detel'lllinitdo á alguns Srs.
deputados a proporem a fnndaçll.O de lIliver·
sidades em diffl:"renles provincias, encarando
este meio, como o mais "jnstado com o fim
a que nos dirigimos.

Eu com tudo, aspirando ao me-mo fim sem
me conformar com tal mcio, sou de opini11O
que principiemos POI" estabelecer uma só uni·
versidade, e que á proporçao que no Brazil
fÓr crescendo a populaçãO, assim se vllo pro-
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gressivamentê in tituindo lantas universidades,
quantas exigirem as nos ilS fuluras il·cum·
stancias.

Em poucas palavras produzirei as razOes em
qne fundo a minha opinillo, embora nllo seja
ella apoiada, como supponbo, vista a tendencia
quasi geral da assembléa para a fnndaçao de
duas ou tres nniversidades.

Todas as sciencias, SI'. presidente, têm uma
tal affinidarle, alliança e parentesco elltre si,
que para chl'garem a certo gráo de perfeiçao
devem ser umas subsidiarias das outras, de
rivando-se desta harmonia e acquisiçao de co
nbecimento~, os uteis resultados e vantagens,
que a cultura das letras promette.

Assim o estudo da medicina carece essencial
mente da historia Datl1l'al, da mathell1atica e
das linguas -scientificas, tanto antigas como
modernas; a lllatl1ernatica e historia natural
preslllo-se 11111 mutuo apoio; as mesmas scien
cias positivas exigem alguns conhecimentos
mathemalir:os e oulros preliminares indispen
saveis j e, finalmente, as artes e sciencias nM
podem existir i.oladas.

Se pois uma universidade deve abranger as
escolas necessarias para o ensino das scien
cias e artes, cumpre á esta assembléa tomar.
em consideraçllo que de(;retando de u 111 jacto
a fundaçan de tres uuiversidades deve mul
tiplicar por lr~s todos os elementos respe
ctivos a cada uma j e quaes sM esles ele
mentos? Mestres para os diITerenteo: ramos
de sciencias e artes, bibliotheca, jardim bo
tanico, g<Jbinetes de zoologia, mineralogia e
physica, labor:\torio cbimico, dispensatorio
pharmaceutico, observatorio, theatl'o anatomico,
bospltal e competentes edificios.

Estes estabelecimentos silo indispensaveis a
uma universid"de, que supposto em seu prin
cipio sej:ío incom pletos e pouco abastados de
objectos respectivos, aiuda assim h:1o de ab
sorver considera veis despezas; e nilO ten bo
duvida em affirmar, que só concorrendo todas
as provincias do Brazil com prestaçoes pecu
niarias poder·se-ba verificar actualmente a fun
daçllo de uma unica universidade.

Ora, se mesmo as~ill1 essa universidade deve
ser por muito tempo incompleta, o que <Jcon
tecerá se com um rasgo de penna ordenarmos
a creaçllo de duas ou tres? ada menos do
que termos um grande numero de doutores
faILos de syfficiente instrucçllo, principalmente
nas sciencias naturaes, disputando os lugares
e empregos, para os quaes seus diplomas os
habjlitl10 j muitos lDedicos devastando impu
nemente a bUllJanidade, sem que cOllltudo se
lhes possa imputar faILa de capacidade inle
lectlJal e desejos de estudar, vista a pobreza
de mestres e dos elementos indicados, dt" que
infallivelmente serào privadas tres universi
dades instituidas ao mesmo tempo.

Nilo são para mim de grande peso as obser.·

vaçOes feitas sobre os incommodos, pelos quaes
teria de passar a mocidade brazi Iei I'a se ti·
vesse de concorrer de provincias remotas
áquella, onde se houvesse de fundal' uma uni
",er idade, porque nestes mesmos incom modos
eu descubro vantagens muito reaes; e taes
sãO : Primo j a separaçllo dos lares patrlos,
onde circumstancias que nll.o s110 desconhe
cidas e3torvão a applicaçllo e assiduidade j e
t.anto é islo assim, que na universidade de
Coimbl'a eu vi não só um pt:queno numero de
estudantes natul'aes daqnella cidade. como
entre esles serem aponlados os que se appli
cavào. Secundo j a occa~iao de viajar pelo im
perio, e os conhecimentos que se adquirem
nesta viagem. Tercio: a efTcctiva concurrencia
de Iodas as provincias para o incremento dos
objectos necessarios á uma uni vel'sidade, e
fiualll1ente os meios que esta póde suhministrar
depois para o estabelecimento de outras, á pro
porçllo ql1e~ as ci rcumstancias as forem exi·
gindo.

Nilo basta dizer, s1\o precisas tres universi
dades no Brazil, para que esta assembléa as
mande logo fundar, cumpre que primeiraloenle
calculemo as nossas forças e que as compa
remos com a empreza.

Ninguem dirá que Mo convém muito á
aclual segurança deste imperio uma marinha
que e componba de 5 ou 6 náos e 15 ou 16
fragatas, e com udo nan fazemos u10 decreto
para que se construàO ao mesmo tem po estes
vasos. Na França não se estabelecerllo de
pancada as universidades de Montpellier, de
Dijon, Toulouse, Rouen e Bordeaux; ellas
forilo obra do tempo e do progresso das scien·
cias.

Concluindo pois, digo, que se nilo quizel'lDos
ficar sem universidade alguma, nllo estabele
çamos aduall..llente mais do que uma; e COlliO
a provincia que me parece mais adaptada
para esle fim é a de S. Paulo, se~undo as
noçOes que della tenlJO, proponho uma emenda
ao 10 § que passo a mandar li [Qesa :

EMENDA

cc Haverá uma universidade na pt'Ovincia de
S. Paulo, para :lujo estabelecimento concorreráo
as provinçias do Brazil com donativos gra·
tuilos: e uas provincias maiores se estabe
ceráo academias.-O d~putado Lopes Gama. ))
-Foi rejeitada.

O Sr. Araujo Lllna sustentou que S. Paulo
e Olinda erão os dous lugares mais pl'oprios
para o estabelecimento de duas universidades j

mas que olhando para a demora indispensavel
na sua f'undaçilo e tambem para a necessidade
dos esludos juridicos no Brazil, entendia que
quanto antes se devia institllir um curso ju
ridico no Rio de Janeiro. Mandou por isso
â mesa uma emenda concebida nos termos
seguintes:
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EMENDA

rr Emquanlo se n1l0 estélbelecE'm as lltlivel'
sidades de Olinda e S. Palllo, abra-se no mez
de MJJI'ÇO de 1824 um Cll\'SO juridico nesta
cidade do Rio de Janeiro, o qual se regulará
pelos ulLi Ul os estatulos da univf'rsidade de
Coimbra. Esle deverá cess'lI' logo que as uni
versidades abri'lo os sens estudos, podendo
porém os e ludanlcs, qne aqui pl·incipiár1l.O
a estudar, concluir aqui mesmo os seus estudos.
-Araujo Lima. li-Foi apoiada.

O Sr. Costa Barros :- Na I" discuss110 deste
pt'ojecto eu dis e que o seu objecto el'a uma
das cousas de que mais preci avamos e um
dos maiores bens que podiamos fazer ao
Brazil ; mas que nos conlenlassemos com uma
universidade, vislo qlle além de outras difficLlI
dades tinliames a vencer, a da fOlHa de lentes,
pois até careciamos ele mestres de primeiras
letras.

Di se ent110 que preferia a Bahia pam a f,m·
daç:\o des a universidade por ser um d.os
pontos mais celltraes do Brazil e l haver já
ali i disposições favoraveis ao Ine~mo e~tabe

lecirnento, como era a o/fcrta de muilos conlos
de I'éis para esse fim. Mas refleclindo que uma
só universidade é insu{'ficienle pela vasla ex
teu i'lo do no so territol'io, e reconhecendo com
um nobre deputado que as universidades são
os baluartes, onde se podem assestar os mais
temiveis callhõE's para a defeza da nossa liber
dade, votarei pI'!;\ Jllas. Qltallto ao local de
S. Paulo concord<lrei que elle seja preferido
para uma, pelas boas razões que se têm ex
pendido aqlli a favor desta opini11o e que é
inutil repetir j mas quanto ao de Olir,da n110
convenho J,lorque o seu mercado é caro em
demasia; eu Já residi dous aunos e sei o que
tudo alli cusla ; além disto , , .
Preferirei por torlos esles molivos o MaranhãO,
e lambem para promover mai a uniãO daquelles
povos, que a n:l.o terem lá uma universidade,
quererão anles ir á Europa estudar do que vil'
ás outras provincias do imperio.

Eu bem conheço que bavendo na verdade
grandes difficuldade a vencer para o estahele
cimento de uma universidade, muilas mclis
teremos para o estabelecimento de duas; mas
como tambem me persuado que os povos do
Bt'azil já estão convencidos que a ol'igell\ mais
fecunda dos seus males foi o monopolio das
luze~ que fazia Portugal, julgo que ~em du
vida todos concorreráõ quanto purlerem para
termos enlre nós estes e labelecimentos, onde
'e formarãõ homens que por seu saber farM
prosperar todo os ramo da puulica admi
nislraçil.o, levando-nos a houlbrear com as pri
meiras naçêes do. mundo. Devo porém ob·
servar que adopto alem brança do Sr. Araujo
Lima, para a instituiçãO d'um curso juridico
sem demora nesta cÔrte, porque são estes os

esludos de que mais precisamos. Eis-aqui a
minha emenda:

« Proponho que as dilas universidades se
situem uma em S. Panlo, outra \lO M<lranhllo.
-Gosta 'Ba1'?'o8, )-Foi rejeitada.

O Sr, Silva Lisboa :-Sr. presidente, tendo
exposto os meus sentimentos sobre o pre
sente assumplo nas duas leitllra do projecto
da creaç:l.o de universidades, sendo de opini1l.O
de, por ora, só se crear uma nesta cÔl'le, para
entrar ja em exercicio no anno proximo vin-

- douro, que é o que exigem as nossas ne
cessidades e cabe em nossas possibilidades j

levanto-me nesla ultima leitura do mesmo
projecto para sustenlar brevemente o que pon·
derei, e rf'sponder á algumas impugnações
de varios honrados membro.

Reconheço que todos qlle propllzerl.lo creaçllo
de universidades ou estabelecimenlos lillel'a
rios para as outra: provincias, o fizerão a
impulso de patriotismo; mas n110 posso ac
cordar com elles, porque só indicarãO 1IS res
pectivas vantagens locaes, cada um dando
preferencia segundo o natul'al aITeclo ao proprio
paiz, A l11Ínha opinillo se funda eln tres ra
zões; no exernplo das grandes nações; na
economia do e tado e na politic<l das acluaes
circull1stancias do imperio.

O exemplo dos fundadol'es das principaes
universidades, que as estabeleeêràa em grandes
cidades e até nas cÔrtes dos respectivos estados,
é argumento digno de sumloa allençl.lo. Sempre
lenho muito respeito á pratica dos nossos ano
tepassados de reconhecida s<'bedoria e circum
specl(1I0, emquanto a experiencia nào con·
vencer o erro. Este exemplo, por si só,
tira o peso das objecções, qlle se oppuy.erào
á preferencia que dei para a un iversidade nesta
cÔrte.

A careslia do pa sadio, dislracçllo <.los estu
danles, perigo de corrupção, são inconvl:
nienles que se conlrah<llançãO com as superiores
vantagens de barateza de livros, variados meios
de instrucçãO, progressivo COIJCUI'SO de es
tr<lngeiros, que facilitàO aprender as linguas
vivas, adequados estabelecirnentos litlerarios
de maior esci;1la, cortezia de tllaneira~, que a
estreileza de vistas e praticas provinciaes já
mais podem dar. Alé os vicias na cÔrte em
pessoas de educaçãO liberal perdem a melade
de sua malicia, perdendo a sua grosseria.

Oxford, a mais antiga universidade de ln·
glaterra, fundada tjuando era a côrte pelo celebre
rei Alfredo, distincto nM menos nas armas tjue
nas letras, ainda hoje su bsiste com uma dotação
de mais <.le cem mil libra~ esterlinas j e neste
seculo deu o especlaculo do phenomeno po
litico, 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
chancellario.
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A economia do estado, a meu vêr, imperio
samente dita a escolha desta cÔrle do Rio ele
Janeiro para a primeira universidade do im
perio; pois bem se póde dizer, que de facto,
já se acha estabelecida e só precisa de Sllp
plemento de Ou?-SO Ju?-idico para ser com
pleta; visto que tem as aulas principaes das
mais faculdades, ou pagas pelo governo,
ou mantidas pejas corporações religiosas e
pelo bispo diocesano, no seminario de S.
José.

Temos além disto um uluseu rico em mi·
neralogia, gabinete de pinturas, dous .iardi~s

bol.anicos, uma livraria puhlica, e mUI conSl
deravel typogral'hia uacional. Excepto a Babia,
que já tem alguns desses estabelecimentos,
todas as mais capitaes das outras partes inte
grantes do imperio quasi carecem de tudo;
e, pelas notorias ci rcumstancias actuaes do
Brazil, o thesouro nacional nl10 póde já for
necer os fundos e reditos necessarios a taes
fundações? Tem-se muito insistido em contri
buiçõe,s olferecidas pelos povos da Bahia, e
de Minas afim de taes estabelecimentos j e se
prúpõe um plano para se attrahirem dona
tivos por solicitações dos governos provin
ciaes, e vantagens aos herdeiros dos doa
dores.

A experiencia tem- assás mostrado o quanto
são fal1iveis e precarios taes expedientes,
quando se trata de estabelecimentos perma
nentes, que requerem fundossolidos. Taes con
tribuições, de ordinario filhas do entbusiasmo
momentaneo, apenas, por assim dizer, são al
moços para despezas da grande familia. Hoje
os estadistas de pratica de negocios têm
reconhecido os tenues resultados de patrio
tismos locaes, nos offerecimentos de dona
tivos para o serviço publico, que mal dilo
algum auxilio transitorio nas urgencias do es
tado.

Elles silo contra o genuino espirito do go
verno constitucional, pela indirecta e disfar
çada pratica do antigo direito real de coacção
de lançar pedidos ao povo. Então o orgulho
e vaidade dos mais ricos, ou lisongeiros, tem
effeito importuno, e compl:llsorio, aos mais
concidadl1os; e, occasionando as mais odiosas
comparações, e injustas querélas de falta de
patriotismo, ainda contra os muis zelosos do
bem publico, que por isso sentem irresistivel
força para fazerem contribuições e donativos
com excesso ás suas faculdades, mingua de
suas familias e quebra de seus empenhos aos
mais urgentes creílores.

Tudo porém vem a rematar depois em des
leixo e incuria do primeiro proposito j no
que bem se verifica a sentença de Tacito
acn initio, incurioso fine. - Um iIlustre
membro lembrou-se de applicar a estabelecida
contribuiçl10 lilteraria ue ·S. Paulo para a uni·
versidade, que no projecto se destinava nes~e

TO»IO Yl

local. Porém 11110 darei jámais o meu voto
para se tocar nessé jundo sagrado, que teve
o justo destino da lei do subsid?:o littemrio,
tl10 sómente para as escolas e estudos me
nores; afim de se generalisar a instrucçl10 pu
blica nos mais necessarios elementos.

E' da dignidade do governo imperial seguir
o exemplo do fallecido rei de Inglaterra
Jorge III j o qual dizia, que o continuo voto
do seu reinado era facilitar, que todos os in
dividuo~ ainda das infimas classes do povo,
soubessem as primei?-as let?-as, para poderem
ler a biblia, porque nella se achava a palavra
da vida, Os deputados que requererl10 tantas
universidades ao mesmo tempo, ou ao menos,
collegios de particulares sciencias, pretendem
actualmente uma creação simultanea, sem
exemplo em algum estado é um impossivel
economico.

Seria facil achar lentes para o cu rso ju
ridico nesta cÔrte no corpo dos magistrados,
e ietradoa, e por um honorario menos gra
voso á fazenda, do que o que talvez seria
requerido para as universidades das outras
provincias, maiormente do nterior. E demais:
para que enganamos a nós mesmos? Era
até agol'a geral e fundado o queixume do
pouco numero dos jurisconsultos brazileiros,
pelas dil:liculdades que o governo passado
oppu Ilha aos estudos maiores que só havil10
em Coimbra, poncos tendo posses para irem
á essa universidade.

Além de que é bem notado por graves
escriptores, quão poucos que estudão as scien
cias difliceis, taes como a jurisprudencia, ad
quirem primazia, e ainda sufficiencia para o
magisterio, entre muitos que aliás concluirão
seus cursos regulares. E' tambem reconbecida
a falta de bachareis fOl'maàos para os lugares
de letras.

. Onde pois se acbaril10 já no Brazil para
tantas requeridas universidades mestf"es ca
pazes de sustentarem a confiança publica?
O governo n1l.0 lem a omnipotencia do creador,
que, na phrase das sagradas letras, póde jazer
das pedras filhos de AbraMo, Pretenderemos
fazer, como se diz em Portugal, ob?'as de
Tarôca! ExpÔrmo-nos-hemos á censum do
povo, qual faz o viandante que de denha o
architecto, que começou a obra, e n~o a pôde
acabar? A politioa reclama, que os estudos
publicas das altas sciencias estejllo sob a im
mediata inspecçl10 do govet'no imperial, prin
cipalmente os de direito, para que sejno con
formes os verdadeiros principios da monarchia
consti lucional.

E' notorio, que infeli:lmente nas provincias
do inlerior, e sobretudo nas do norte: têm
fermentado, e ainda pl'opagllo, crassos e pe
rigosos erros a esse respeito presenlemente,
sob pretexto de idéas liberaes, até os mais
discretos mestres se arriscllo a receber in,
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í1uencias das opmlOes populares, industriosa
mente propagadas por astutos demagogos.

Sem duvida as classes superiores e médias
estll.o sas:' mas sem pre é tem ivel o con
tagio do seculo e ::I pbantasia dos enlhusiasta ,
qual se nota nos dictadores dos vadios de
Bebe?'ibe e Poço da Panella em Pernambuco.
Estando a universidade nesta côrte, se for
mará o viveiro de alumnos instruidos em so
lida doutrina, que pOSSll.O depois exercer o
magisterio em outras universidades, com per
feita segurança do publico, e do govemo.

Já tenho dito e redito, que se estabeJeç!lO
quantas universidades se requererem, onde
se proporcionarem os meios: porém não é
possivel, por ora, que se estabeleção á custa
do thesouro nacional, attenta a urgencia de se
applicarem os fundos do imperio á sua defeza,
emquanto nao fôr reconhecida a nossa inde
pendencia, e pela paz se n1l0 tenh110 reparado
os males da gnerra, e aberto as fontes da
riqueza nacional. Um dos mais notados de
feitos dos que fazem reformas em consti
tniçoes novas, é o julgarem poder fazer tudo,
e ao mesmo tempo, sem calculo de despezas, e
circumstancias.

Não tem raz110 a censura que se me fez,
de querer monopolisar ludo para a côrte. Longe
de mim, nào só u espirito de .monopolio, mas
tambem o espirito de partirlo, e o ec:pirito de
localidade, que não di ·tingue o patriotismo
puro do egoísmo provincial.

Se consideraçoes de parcialidades me in
flui sem, daria preferencia, para a primeira
univer idade, á princeza do Brazil, Bahia de
Todos o S~lI1tos, em que a Providencia me
fez nascer. Só digo, o qne a sà politica dieta,
que o governo geral, provendo á instrucçll.O
superior, eslabEdeça já na cÔrte uma uniyer
sidade, onde tudo quasi está prompto para a
incorpúraçll.o das sciencias. bellas letras e artes.
As mais só o devem ser em opportuno periodo,
quando o tlie ouro nacional estiver saturado.

Entretanto não ha obstaculo que se erijll.o
taes eslanelE:cimenlos por voluntal'ias contri
buiçOes do paiz que os puder manter, bem
corno as suas fontes, pontes, e ou'tras bem
feitorias publicas. NãO é minha intençll.o im
pugnar a indicaçll.O, que agora fez o illustre
membro o SI'. 8ittencourt, para se crear nas
provincias de Minas o ensino da montanistica,
docimastica, e mais doutrinas de metalurgica j

e sem duvida convinha logo crear-se alguma
cadeira de theorica e pratica á cu ta do the·
souro nacional i o que acho por ora alli impra
ticavel, é uma univer-idade.

Uma razão de mai me occorre, e é, que Sua
Magestade Imperial, logo que entrou na regencia
do estado, fez a bella obra da ('e tauração do
collegio de S. Joaquim, de fundaçãO de cari
dade dos bet'llfeitore deste 'paiil, para o ensino
dos orphllOs pobres, que o governo passado havia,

espoliado ao povo, convertendo o edificio em
aquartelêlmento de sôldados.

Eu vi em mais de uns olhos de pessoas
sensi veis bOl'botarem as lagrimas de piedade e
gratidao na festa daqueIle patriarcha, quando
o imprrador abraçava os meninos, sendo alguns
dos expostos na santa casa de misericordia
que bem podill.o dizer com David em nm dos
Psalmos (XXVI. 10) meu lJai e 7IlinhlJ, mãi me
desampara1'ão, mas o Senha?' me 1·ecebeu.-Estes
alumnos esL:l.o na esperança de fa7.erem na
CÔrte seus e tudos maiores, e lal vez algum
dia sejll.o exceIlentes candidatos pal'a as magis
traturas, e mais empregos publicos.

Póde ser confõi'me á boa razll.O, que sejão
obrigados a passar á bonida serra do Olt
batão, para se irem formar na requerida univer·
sidade de S. Paulo?

NllO posso deixa' ainda que com repugnancia,
de controverlE:r ao Sr. Andrada Machado, que
aliás reverencio pelo seu elevado engenho,
e rico fundo de conhecimentos. De certo nao es
perava ouvir a elle fa11ar com desdem dos es
tudos de direito, suggerindo ser quasi desne
cessa rio haverem ministros jurisperitos, sen
tenciando a alguns a irem puchar pela en·
xada.

Será decente, e coherente, esta linguagem
em um dos redactores do projecto de consti·
tuiÇãO, que na diviSão dos poderes reunio o ju
diciaria ?
Qu~ndo no vulgo se estão devassamente des

acatando todas as autoridades, com perigo da
anarch ia, é estra 11 ho fazel'-se neste senado _igno
minia da magistratura com tll.o indiscriminada
aspersll.o. Podem haver magistrados que falLem
ao seu dever, mas a deshonra geral é enorme
injustiça.

Para se considerar, ao menos nesta côrte,
haver regular administraçaú da justiça (dando
se os devidos descontos ás cousas humanas)
basta notar o prodigio politico do estabeleci
mento do banco e credito publico, para se
reconh~cer, que o povo, e com especialidade
o corpo dos com merciantes, têm confiança na
mesma aq.ministraçao, na certeza de que os
magistrados os assistiráO para a execuçao das
leis nos seus contractos; aliás, nll.o farillO tantos
negocios, com activo giro das letras de com
mercio.

Quando a America do Norte proclamou a
sua independencia, consta das obras de
Franklin, que o primeiro cuidado dos homens
de estado do paiz, foi o mandarem viJ· da
Europa as obras de Vattel, e de outros es·
criptores sobre o direito publico, e lei das
·naçõeB. O Brazil carece muito de taes estudos
que na univet'sidade de Coimbra mal se en
sinavão superficialmente no primeiro anno do
curso juridico na aula de direito natura!. E
como sem taes estudos se poderáo formal'
pessoas idoneas para a carreira aiplomatica 1
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e para a recta direcçll.o dos jUJ'ados ainda n03
juizos criminaes ?

Sem duvida convém reformar o plano dos
esludos de direito; mas sempre serei de opinião
do insigne par1amenlario de Inglalerra Burke,
o qual disse nas suas admiradas reflexões contra
a re.voluçllo da França, que a jurisprudencia
é o limbre do entendimento humano, e a
difficil arle de bem applicar os principias
originaes da jusliça á infinila variedade dos
negocias humanos; e que nM deve o seu trio
bunal ser usurpado peja pbilaucia e arro·
gancia, que sao os infalliveis satellites dos que
nM expe~imentaràomaior sabedoria do que a
sua proprla.

E' intolel'avel o sarcasmo da remessa dos
magistrados para cavarem a terra com a en·
xada. Por desgrava nossa, o trabalho do campo
esLá em deshonra, por abandonado a es
cravos.

E' por isso grave injuria igualar em deslino
os magisLrados aos de condição servil. Não
pensavào assim os legisladores do imperio da
China, quando decrelarão a solemnidade annual
em honra da agricultura, onde se vê ao impe
rador lavrar a terra, puchando pela 1'elha do
arado. O fa]Jtlcido rei da Gra- Bretanha Jorge III
preza va-se de ser bom lavrador nas suas terras
visinhas á côrte, e por si proprio exercia esse,
e oulros ministerios ruraes, dignos de homem
livre, como bem dizia o celebrado velho Calao.
O illusLre depulado tambem excluio da uni
versidade projectada as artes de ltGXo, e no
meadamente a da pintura, dizendo que não
careciam os de Appelles e Raphaés, ele. Não
pensarao assim os fundadores do inslilulo po
Iylechnico de Pariz. Já Arisloteles no seu
plano de educação liberal l'ecommendava o en·
sino do desenho. E' hoje vergonha vêr portos,
monles, valles, plantas, animaes e nlio saber
desenhaI-os. Que é luxo se não a J)e1feição do
tmbalho, a qual é o etIeilo da inLelJigeneia e
mãos dos homens, imitando as maravilhas da
naturl-:za ?I Basla vêr nascer e PÔl' o sol para
admiral' a irnmensidade do luxo do Creador,
abrilhantando as nuvens e a terra com in
finitas côres. Tudo que v.emos em torno desta
sala, é luxo em tapete, cortina, decoraçao. Se
recusamos o luxo, fp.chamos os nossos parlas
aos estrangeil'os, vislo que a maiol' parte da
producçoes lerritol'iaes do Brazil, que se lhes
dão em lroco de seps artigos de luxo, sao
tambem cousas de luxos, como assucar, ta
baco, algodll.O, café, c'acáo, etc., que 11ãa srJ.o
necessarios á vida, pois que illilhoes de homens
têm vivido, e vivem sem elles, ALé os nossos
selvagens oslentào o seu luxo, armando-se com
pennas de aves,' e pinlanlo·se com urucú.
Temos muitas feculas preciosas pal'a as tinlu
rarias, elc,

Sem duvida por ora nllo viráo ao Brazil
Apelles e Zeuxis j mas nllo devemos desapro.

veilar a attla- de de enho, que o governo pas
sado já tinha Cl'eado, sendo professor um na
lural desta côrte, que foi aprendel' em Roma,
por pensão real, a liberal arLe da pintura.

Aqui me occorre a anecdota de um cura de
villa, que, prégando sobre lIS peccados morlaes
disse-fallemos agora da murmuração, em
lugar da. gula que aqui não ha.-Tao absurdo
é prelender artigo de luxo em paiz pobre que
os não póde pa~ar, como é absurdi 'imo re
pellil-os em 11m i111 pel'!O, que está em pro
gresso de riqueza. E' ocioso I'e ponder sobre o
que se tem objec.taclo a respeito de ser esta
côrle mui doentia e calida.

Não sei que haj,\ terra de immortal's, e sem
algum detrimenLo plJysico. Todos vêm que o
Rio de Janeiro é a mais populosa cidade do
Brazi1. Os Scl1S habitantes lêm sido os mais
distinctos na causa do Bl'aí,il, e estilo na posse
dos e Labelecimento' liLlel"arios, e na justa
expecLativa de sua conservação, e da cl'eaçrJ.o
de universidade em seu seio.

Verosimilmenle não poderião ver com se
renos olhos, que não tivessem a prefel'encia,
que Lantas razOes de eonveniencia lhes dilO.
Estas considel'açoes me parecem djgnas de
fa VOl'a vel decisão desla augusta assembléa.
Nada digo sobro o ciume das provincias, que
S0 inculcou com ta')la erophase, pois que nllo
poderia ser _mal fundado; e onde quer que .e
eslabelecesse a univel' idade, Iodas as mais
provincias poderiao ter fanaticos patriotas, que
aLroassem com queixumes no seu disLricto,
por sel' proposLa a sua pretenção. mas em
Iodas se achal'áO cordatos, que dêm valOl' á
razão das cOLlsas reconhecendo a liberalidade
do governo imperial, que bem desejal'ia pôr
universidades, quanto antes, nos lugares mais
opporlunos, se as circumstancias do impel'io
o permiLLissem.

Q Sr. Go=ide lembrando a emenda ou
addilamenlo que propuzera na sessão de 6 de

'Setembro, otIereceu outl'a emenda, _ em que
desenvol vou e ampliou o que apontára no
dito adclitamento; coneebendo-a nos seguinles
termos:

EMENDA

cc 1.0 O que fizer para universidades do
nativo de 8:000$ lerá na universidade, para
que conlribuir o privilegio de malriculas gra
tuitas para toda a sua descendencia alé o quarto
gráo inclusive, e para sempre o seu relralo na
sala academica com o nome do contribuinle,
e com a inscl'ipçao por baixo do nome

(h'at'u7n est quod l)at-rice viv~m populoque dedÚlti
cc 2,° O que der 6:000$ lerá todos os 50'

bredilos pl'ivilegios; mas a isençao de pagar
matriculas se eslenderá sómenle á lerceira
geração inclusi ve,

c( 3.° O que der 4:000$ terá o mesmo que
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os sobreditos, pOl'ém com o privilegio das ma
triculas alé seus bisnetos.

cc 4.° O que der 3:000$ terá sómente o pri
vilegio de matriculas gratuitas até seus bis
netos.

« 5.° O que der 2:000$ terá matriculas gra
tuitas até seus netos.

C( 6: O que der 1:000$ terá matriculas de
graça para seus filhos.

cc 7.° Qualquer contribuinte, poderá fazer
cessão em outra pessoa a que fiquem perten
cendo unicamente - os privilegio's de matri·
culas.-Gomide. »-Foi apoiada.

O SR. PREsrnENTE declarou adiada adis·
cussllo por ter dado a hora das indicações e
pareceres.

o Br. Araujo Li=a :-Tenho urna indicação
para olferecer relativa aos nossos trabalhos,
pois é tal a confusão quando chegamos á 3" dis
cusslio, e tantas as emendas que ninguem se
entende. Este mal resulLa, a meu ver, de má
intelligencia do regimento, o art. 88 delle
diz .assim - « Para a 2" discussllu terá sido
a proposta inserta na distl'ibuÍÇlio diuria dos
trabalhos, reduzida pelo ~ccretario da assembléa
a uma fórma regular COI as alteraçoes e
sub-alleraçoes que se tiverem offerecido para
cada artigo.)) •

E no art. 95 diz: - cc Na 3" discussãO se
debaterá 0110 só a proposta em géraJ, e por
artigos, mas tambe·m as alterações, podendo
confirmar·se ou refutar·se o que tiver sido
approvado nas discuss6"es anteriores. » - Ora,
esta ultima parte do artigo suppOe appro
vaçl10 anterior j e por isso qujzera que na
2" discussllo houvesse votaçl1o para se reduzir
o projeclo com as emendas vencidas a uma
fórma regular, evitando-se esta confus11O de
que só podem resultar· pessimas consequencias,
como já a experiencia tem mostrado. (Não
se ouvio o resto.)

O MES~ro SR, DEPUTADO mandou á mesa a
seguinte

INDICAÇÃO

cc Com interpretação ao art. 88 do regi
mento proponho que na 2' discuss110 se prQ
ceda a votos sobre os artigos do projecto 2
suas alteraçoes, para se poder reduzir a uma
fórmã regular na conformidade do mesmo
artigo.~A?'a~~o Lima. »-Requerida a urgencia
foi apoiada.

Alguns Srs. deputados por lhes parecer que
houvera alteração neste artigo 88, ou em
outros correspondentes pedirão que se lêsse a
acta, e leu·se a do 1° de .Julho.

O SR. SECRETA.RIO MATA disse que da acta
nl10 constava que houvesse alteraçl10 alguma.

o Sr, França: - Eu creio que é neces·
sario examinar na acta o que se deliberou

a respeito' do ad. 95, porque me parece que
a palavra appTovado se mudou para apoiado.

Conhecida a alteraçl10 que aponlára o Sr.
França j fallárão sobre ella, combinada com
a indicação proposta, alguns Srs. deputados j

e julgando-se por~ fim discutida a urgencia
foi posta á votação, Ir approvada.

Proseguio portanto o debate j mas sendo
requerido o adiamento pelo Sr. Montezuma,
foi apoiado e approvado, ficando por isso re
sel'vada a matel'ia para 5"e dehater no 10 dia
de indicaçOes.

o Sr. Montezu=a :-Eu sou summamente
respeitador do systema constitucional, e da di
visão dos tres poderes marcados no projecto
de constituiçãQ. A naçllO quando nos mandou
par~ aqui, foi com o fim de provermos ao
bem publico: c ainda que se nlio n1flrcassem
explicitamente as nossas attribuições, como
declarou que queria o systema do governo
monarchico-represelltalivo, declarou quê queria
a divis:lo dos tres corpos independentes, tendo
cada um destes as altribuiçoes que lh,~ com
petem, e que nos toca designar na presente
legislatnra, marcando o que pertence ao
poder legislativo ao judiciario' e ao execu
tivo.

Eu estou persuadido, segundo os meus prin
cipias, que honve positiva ingerencia do poder·
executivo -na creação do titulo de marquez
do Maranhão pal'a 100'd Cochrane.

S6 ao poder lCl!islativo pertence marcar as
ordens da nobreza pal'U o imperio j feito isto,
dará então os titulos o poder executivo; mas
antes, quando ainda se nllO sabe a f6rma que
a isto dará o poder legislativo, não sei como
possa o executivo dar este titulo sem positivà
ingerencia. Eu respeito muito a sabedoria e
talentos de lorr] Cochrane, e reconheço os bons
serviços por elle feitos á naçllo brazileira,
e como representa lte della me lisongeio de
lhe dar publicos agradecimentos j ma,; nem
por isso devo calar-me, sull'ocando dentro
em mim o que sinto sobre a indicada in
gerencia.

O mesmo lord Cochrane, que foi embalado
no berço da liberdade, e nutrido permitta-se
me a expTessão, com leite constifucional, nl10
poderá increpar-me de falta de respeito ao
muito que elle merece, por me declarar contra
uma ingerencia do poder. executivo j pelo con
trario me fur.á justiça, e dirá que eu não fiz
do que satisfazer aos deveres sagrados de re
presentante da naç:J.o. Temerei eu desagradar
aos que fizerl10 a nomeação?

Certamente não; porque cada um trabalha
na seára que lhe encarregou a nação, Incorrerei
por isto no odio desta assembléa ?

Tambem é impossivel; porque cada depu-
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tado deve di.zer o que lhe dieta a sua con
sciencia. Logo. nenhuma duvida posso tel' em
propôr a minha indicação sobre este titulo
de que tenho fallado, e cuja creação não
posso approvar pelas razOes ex pendidas ! Eu
não quero dizer com isto que se lhe nao v('
rifique para o futuro; ao conlt'ario, estando
marcadas as ordens dos titulares, se o podeI'
executivo entender que elle merece este titulo
deve conferir-lh'o.

Talvez se diga que já depois da indepen
dencia se fizerão titulares, e que do mesmo
modo se podia praticar com este; respondo
a isto qne nesse tempo estavão reunidos o
poder legislativo e executivo, mas que as cir
cumslancias actuaes sllo muito differentes ; .está
installada a assembléa, e occupada nos seus
trabalhos soberanos; e portanto exerça cada
um dos poderp.s o que é de sua exclusiva com
petencia. O que proponho é concebido nestes
termos

INDICAÇÃO

(( Proponho que se declare ao governo que
se não verifique o titulo de marquez de Ma·
ranhão na pessoa de Iord Cochrane, sem
que por lei se estabeleça a ordem e gra·
dação dos titulos, que devem fazer a grandeza
e fidalguia da nação brazileira. - O deputado
lrfontezu11la. ») - Foi requeriC\a a urgencia e
apoiada.

O MESMO SR. DEPUTADO declarou qne tinha
a offerecer outra indicação, mas foi chamado á
ol·dem.

O Sr. Andrada Machado :- Para aproveitar
o tempo emquanto o iJlustre deputado não
manda essa outra indicação, quero offerecer
uma muito simples; tem POI' fim perguntar
1\0 governo que razões teve para nomear um
membro do governo da Bahia para com·
mandante das armas; esta nomeaçfio tende a
concentrar poderes, que por sua natureza
devem estar separados, e vai de encontl'o
aos principios conslitncionaes que nos regem.

Todavia eu nllo qnero accusar ninguem ;
póde ser que o mini lro da guerra tivesse
motivos para nomear a F'elisberto Gomes Cal
deira eommandante das armas da Bahia; mas
peço que se saiba qual foi a razllo impulsiva
que teve para assim o fãzer. Eu mando á mesa
a minha

INDICAÇÃO

«( Proponho que se peção ao governo as
razOes que o movê,'llo a nomeaI' um corn
mandante d'armas que é membro da jUllta
provincial da Bahia, pois é illegal a concen
traçllo de poderes administrativos e commando
de forças em nma e a mesma pessoa.
Andmda Machado. ), - Requerida a urgencia,
foi apoiada.

Por dar a hOl'a declarou-se que ficavão
adiadas ambas as indicaçoos.

O SR. PRESIDENTE deu para a ordem do dia o
projecto de constituiçno.

Levantou-se a sessllo ás 2 horas da tarde.
- Miguel OalmM dt~ Pin e Almeida, sem'e·
tario.

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLÉA

PARA CAETANO PfNl'O DE MIRANDA MON1'ENEGRO

IlIm. e Exm. Sr.- A assembléa, geral consti·
tuinte e legislativa do imperio do Brazil, manda
participar ao governo qu.e para instrucção da
c~mmis~ão ecclesiastica, que tem de dar o
seu parecer sobre as reformas de conhecenças
e outros direitos parochiaes no bispado de
Marianna precisa que lhe sejllo remettidas com
urgencia cópias authenticas de quaesquer ordens
regias que a este respeilo se tenhão expedido
aos capiUles-generaes da respectiva provincia. O
que V. Ex. leval'á (,lO conhecimento de Sua Ma
gestade Imperial.

Deus guarde a V. Ex. Paço da assembJéa,
em 18 de Outubro de 1823. - João Severiano
Maciel da Costa.

!!!iesl!!Ião em ~O de Outubl"O

PRESIDENCIA DO SR, RIBEIRO DE ANDRADA

Reunidos os- Srs. deputados pE::las 10 horas
da manhã, fez-se a. chamada, e acharão-se
presentes 70, faltando com causa os Srs.
Rocha Franco, Pereira da Cunha, Araujo
Gondim, Ferreira Barreto, Paula e Mello,
Andrada e Silva, Alencar, Nogueira da Gama,
Camara, Rodrigues da Costa; e sem ella os Srs.
Furtado de Mendonça e França.

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

O SR. PRESIDENTE: - Annuncio a esta as
sembléa que 'vão hoje a Sua Mflgestade pela
deputaçll.o nomeada os seis decretos seguintes:
1°. Sobre a fÓl'lua da promul~açllo das leis da
pre3ente assembléa constituinte e legislativa:
2°. O da extincçll.o do con elho dos procul'adores
geraes da provincias: 3°. O que prohibe aos
depu Lados o exercicio de outro qualquer em·
prego durante o tempo da sua deputaçll.o: 4°.
O que tem por objecto as sociedades se
cretas: 5". O que confirma u legislação que
continf.1a a reger·se: 6°. O que regula a
l'órma provisoria dos governos das pl'Oviucias.

O SR. SECRETARIO MACIEL DA COSTA deu
conta de uma participação de molestia do
Sr. Paula e Mello. - Ficou a assembléa in
teirada.

Deu Lambem conla de uma representação da
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camara da villa da Campanha da Princeza, na
qual, pelos motivos que l:lponta, pede a cre>lção
de uma universidade na pr.ovincin de Minas
Geraes.-Foi remettida á commissllo de ins
trucçao publica.

Deu igualmente ronta de outra represen
tação dos moradores da villa Real da Pr1l-ia
Grande (*); ma§. por muito ex!emia encar
regou-se ao Sr. Calmon o exame delJa para
ter depois o competente destino.

Leu finalmente os dous officios segnintes
do ministro de eslado dus negocias da fa
zenda :

« IIlm. e Exm. Sr. - S. M. o Imperador
manda remeller a V. Ex. "para serem pre
sentes á asserubléa geral constiluinte e legis
lativa do imperio todos os papeis, que se
encontrarllo no conselho da fazenda, e thesouro
publico, e que podem ministrar illustraçoes
sobre a nova fórma de percepçllo dos dizimos,
determinada por decreto de 16 de Abril de
1821: ficando assim satisfeita a requisiçAO .....
da mesma assembléa, participada em offieio
de 29 de Agosto do corrente anno.

I( Deus guarde a V. Ex~. Paço, 17 de Ou
tubro de 1823.-Manoel Jac"intho NogtL"'ira da
G'ama.-Sr. Joilo Severiano Maciel da Costa. »
-Foi remetlido á commiss3.0 de fazenda.

l( llIm. e Exm. Sr.-De ordem de S. "M.
o Imperador remello a V. Ex. os quatorze
documentos originaes, que ins!ruiAo a expo
siçao do estado da fazenda publica, e vão
acompanhados das cópias, que na confol'mi
dade da resoluçll.o da assem bléa geral consti·
tuinte e legislaliva do imperio, communicada
em o11icio de 11 do corrente, se extrahirAo no
thesouro publico.

I( Deus guarde a V. Ex. Paço, 17 de 0,,
tu brfl de 1823.-Manoel Jacintho Nog1Lei'/'a da
Gama.-Sr. Jo[O Severiano Maciel da Cu ta. l)

-Forllo remellidos os originaes á com1l1issão
de fazenda, e flS cópias para a typograpbiu
nacional.

Passou-se á ordem do dia; e o SI'. secretario
leu o art. 12 concebido nus termos seguintes:

( ArL 12. Todo o brazileiro póde ficar ou
sahir do imperio quando lbe convenha, le
vando comsigo seus bens, comtanto que satis
faça .aos regulamentos policiaes, o~ quaes nunca
se estenderáO a denegar-se-lI1e a sahi-da. »

O Sr. Carvalho e Mello :~ Sr. presidente,
este artigo contém uma celebre questAo que
tem sido mui debatida entre os publicistas
an tigos e modernos, convém li saber; se é
ou não licito a qualquer cidadão emigrar da
sociedade de que é membro. Os antigos con
siderarilo-a debaix.o do principio de um paclo
expresso ou tacito entre o subdito e o impe-

(...) Nu acta diz- e ser re;rusentacão ela camara, mu~ ti
dOH mOI'adores da villu.

rante, e em 'Virtude das obrigaç6es que deste
pacto resultavão assentárao que o snbdito não
podia sahir do territorio sem consentimento
do l'oberuno.

Honve além disto um publicista, o celebre
Bohemero, qlle accrescentou que, como a sa
bida de qualquer cidadão diminuia as forças
do estado, pela falta de um membro, e dos
capitaes que comsigo levav3" nM podia nino
·guem emigrar sem permissão do soberano.
Esta doutl'ina tem hoje em dia sidà mui
combatida pelo,:; publicistas mais philosophos
e.liberaes, assentando que a ninglJem deve
ser prohibido o retirar-se qllando e para onde
Ibe aprouver; e nR verdade parece ser isto uma
faculdade proveniente da liberdade pessoal, a
qual nllo póde ser garantida sem que qual
quer cidadão possa livremente retirar-se; nem
jámais póde bastar para contrastar· este di
reito o poder fazer a sua sahida mal á so
ciedade; pOI'que por mais dotado de talentos
e abastado de capita:es que seja qualquer, nào
póde cau~ar um damno tão grande que sobre
pllje o direito e faculdade natural de qualquE;r
cidarlão.

Além disto na bypothese de ter crescido a
povoaçAo a ponto de superabllnçlar em um paiz,
a ser portanto penoso o existir qualquer com
com modidades, seria injusto ourigar a qualquer

_a residir, e prival-o de maior abastança; e na
hypot hese de se dar mal com a fórma de go
verno existente, cODvém mais que elle se retÍl"e
do que espalhe doutl'inas coptrarias á ordem e
socego publico, e vá"pertul'bar as im a tran
quillidade do estado, e dos seus concidadãos;
a este respeito é dig~a de coneideração a apos
trophe feita pelo autor do-sy~telTla da natu
reza-el'Q outro tempo atLl'ibuido ao marC(uez
de Mil'abeau, e que" depoi" se conheceu ser do
barl\o de lIolbach nos termos seguintes: l( ci
dadM, se te Dilo agrada a fórma do governo do
paiz em que vive:>, porque o reput.as injusto ou
barbaro, nàO pertu rbes a ordem pll bl ica, e com
ella a paz e tranquillidade dos teu. cOl1cidadl\os,
abandona·o e vai viver naquelle que te agrada
melhor. »-E' isto de tamanha utilidade, maior
mente em tempos de revoluções, como os em
que vivemos, que eu abraço esta opinil\O com a
maior convicçll.o, e julgo portanto mui justo o
que se der.ide neste artigo.

Quizera, porém, que, houvesse uma limitaçM
a respeito dos homens em pregados, porque
estes têm uma responsabilidade particular para
com o governo, e só este póde saber se el1e
está em estado de poder retirar-se, se nAo tem
cont.:.s que dar, se nllo tem commetlido crime,
e finalmente se póde prescindir· se do seu pres
timo.

No fim do paragrapho se diz que aquelle
que pretende sahir e emigrar deve comtudo
satisfazer ás determiuaçoes policiaes, e é mui
justa esta dcclaraçllo porque nl10 deve sahir
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o crlmmoso nem aquel1e sobre quem ha vistas
particulares por qualquer motivo. Porleria
alguem lembrar que tambem se e tendesse
aos qne estivl:'ssem endiviuados, principalmente
com a fazenda publica ; mas Mo podenrlo
ninguem ser preso por divida ci vil é desne
cessaria esta declaração' porque cada um deve
ser cuidadoso dos seus interesses, e vigiar
sobre elles com as cautelas que a lei lhe
concede.

O SR. PRESIDENTE declarou que era a hora
de partir a deputaçllO i e sabirllO para esse
fim úS illustres membros que a compunbllo.

O Sr. Andrada Machado :-Sr. presidente,
eu voto pelo artigo, porém requeiro a sup
pressllo das ultimas palavras-os quaes nunca
se entenderáõ a denegar-se-Ihe a sahida-; esta
dec1at'açllo é superfiua porque se acha com·
prehentlida na regra geral: nem ob.;ta que
depoi della se accrescente que deve satis
fazer aos regulamentos policiaes, porque e tes
não abrangem o impedimento da sabida. Por
tanto a ultima proposiçãO é -um verc1adeiro
pleonasmo, e por isso proponbo a sua sup-

,pressão.
Nós nnnca podemos emtaraçar ao cidadllo

brazileiro o sahir do imperio j o que se diz neste
artigo relativo aos regulamentos policiaes en
tende-se do que se faz necessario apresentar
á autoridade competente para se verificar a
sahida j v, g. um empregado não sabe sem
obter a demisSão do seu ernprego, porque em
quanto a não tem e"tá obrigado a servir pelo
contracto que fez (;om o eslado, etc, i ma
neste artigo já se suppOe o cidadllO de3li
gado desses laços i quando elle quer retirar'
se, vá-se embora, Deus o leve, ninguem o for·
çará a ficar contra a sua vontade, eu mando
á mesa a minha emenda suppressiva.

l( PI'oponho a suppressao das palavrail do
art. 12 depois da palavra-policiaes.-And1·ada
Machado. »-Foi apoiada.

O Sr. Carneiro :- Sr. presidente, eu tenho
alguma duvida sobre este artigo. Parece-me
que a sociedade civil deve ser fundada em um
contracto bilateral e ~ecjproco da mesma sorte
que o sll.o as sociedades mercantis e outras
regularmente feitas entre os individuas para
os seus particulares negocias.

O governo depositario dos poderes e força
publica, gal'ante a todos os cidadllus o g07.0

de suas vidas, de rasoada liberdade, de pro·
priedade, e de quaesqut-r outros direitos que
possao competir·lhes; e cada cidadllo é obri·
gado a prestar em beneficio publico o em prego
de suas faculdades physicas e moraes, de sua
propriedade, e o risco de sua mesma vida.

Estas condiçoes, ainda quando se nao de·
clarem expressamente, devem suppÔr·se sempre
tacitamente subentendidas por se deril'arern da
natureza e ellsencia da grande convençll.o e

pacto social. Ias sociedades particulares é
regra geral e maxima corrente, que os socios
po são em todo o tempo sahir da sociedade,
porém com a excepçao de 1I110 SeL' a sahida
intempestiva: ora, parece que a mesma ex
cepção deve ser applicavel á regra da libero
dade da sahida, posta aqui no contracto fun·
dilmental e constituiçao do imperio; podendo
acontecer muitas vezes que a retirada de um
cida 1110 cause damno e prejuizo aos outros.

Nos tempos de perturbaçllo e crise publica
poderá o cidadão, que a tenha motivado, a
seu mero arbitrio sahir do e~tado e levai' seus
bens? Em caso de guerra defensiva ou
mesmo offensiva, sobre cuja ju tiça . nao
pertence aos subditos decidir, poderá qnalquet'
evadil'-::;e, sem que a sociedade possa reclamm'
sua cooperaçllo e serviços para a salvaç1\o da
patria, ou sustentação da óloria n:1oional?
Franqueará a retirada a criminosos que tenh~o

comluellit.!o quaesquer deli(;tos, ou aos que
têm callsado damnos que devão reparar \10

territorio do imperio? POl' certo que ne tes e
outro casos emelbantes a sahida do cidadllo
se deverá julgar intempestiva e inadmissível,
e por isso, é necessarío que se acautele. A
clausula que manda satisfazer aos regulamentos
po/iciaes ullo me parece surticiente, pOl'que
explicitamente se rleclara os regulamentos
jamais se estenderáo a denegar a sahida; 01'
fereço portanto a seguinte emenda:

l( Proponho a suppl'essllo das palavras-os
quaes nunca se estenderãO a denegar-se.lhe
a sabida-e que em seu lugar se accre cenle
excepto os casos: la, de perturbaçao e crise pu·
blica j 2", ele guerra declarada ou defen iva
ou oifensiva: 3°, de haver o cidadllO commet·
tido crime que deva expiai' no territol'io do im
perio,-FranCÍBco do Rego. »-Forllo apoiadas
as tres pa rtes. .

O Sr. Carneiro da Cunha :-Este nl'ligo, ado
mitlida a suppressão do Sr. Andrada Ma
chado, não precisa de alteração alguma, mas
deve passar como está, Sobre o que disse
o Sr, deputado a l'espeito dos casos de in·
vasão, ou guerra, eu observarei que se um ci·
dadão, qllando a patria precisa delJe para de·
fendel·a, não é capaz de fazer-Jl1e esse ser·
viço, é melhor que saia della; e por isso nllo
admitto a excepção, O mesmo digo no caso
de commoçOes politicas, pois póde succeder que
hajllO dous partido, e ambos injustos, e entllo
a sahida é de toda a necessidade, porque
nenhum merece contemplaçllO.

Supponhamos que haviao no nosso paiz
dous partidos, e que um queria o absolu
tismp, e o outro a democracia, por venturn,
tendo eu prestado o meu juramento, e não
havendo senão estes dous partidos, e portanto
nenhum a que me ligasse, deveria seI' obri,
gado a ficar? Nilo de certo. Portanlo, ainda
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nesse caso I1llO devo ter embaraço algum
para sahir, e preencber assim inteiramente a
obrigaça.o a que me ligufi pelo juramento. ão
se tema tambem que os criminosos fiquem
impunidos se os magistrados fizerem a sua
obrigaçllo.... , (N:1o se ouvia o resto.)

o Sr. Costa Barros :-Eu discordo do nobre
preopinante sobre a generalidade, em que pre
tende estabelecer o direito de sahir. Quando
a patria está em perigo nenhum cidadão deve
ter a fac:uld:;tde de a abandonar, sendo isso
permittido, nM haverá quem a defenda.

Diz-se que o homem que nao tem valor é
melhor que saia, porém eu respondo que na
guerra um grande numero marcha com o medo
no coração, mas a honra sobresabe, e entra·
se em combate. Eu quero portanto fazer
uma emenda que me parece necessaria nestes
termos:

cc Proponho que se accrescente ao art. 12 o
seguinte-excepto em imminente perigo da
patria, achando-se invadida pelo inimigo.
Costa Barl'os. »)-Foi apoiada.

O Sr. Silva Lisboa :- Sr. presidente, voto
pela suppressllo da ultima linha do artigo que
está em discuSSãO, por conter llma indefinida
liberdade pessoal de sahir qualquer cidadão

.do estado, porque até agora se não tem ad-
miltido em naÇao alga ma. Tenho sempre em
vista a regra de Monte'lquieu no seu Espú·ito
das Leis, que o genuino espirito de liberdade
nãO se accorda COlI) o capricho de uma li·
berdade extrema. Sem duvida tem havido até
agora, ainda nos mais cultos estados da Eu·
ropa, o demasiado, e talvez tyrannico, rigor nos
regulamentos contra a emigração, o que tem
occasionado a accumulaçllo forçada de subditos
que o estàdo não póde manter, havendo por
isso dahi resultado extrema indigencia, miseria,
e desordem dos povos.

As ás as leis da natureza têm provido ao
affecto e afferro de cada individuo ao seu
paiz natal, e por isso, só por espirito da aven
tura, ou por grave necessidade, grande es
perada conveniencia, perseguiçoes do governo,
revoluçãO no estado, se póde verificar consi
deravel emigraçM, e a maior parte dos que a
fazem, é com animo de retorno, e com o olho
no caminho, por isso é já proverbio, que o
bom filho á CIMa torna.

Porém é não menos certo que o pacto so
cial é contracto synallagmatico, em que o go
verno se obriga á protecção do subdito, e este
se obriga á obediencia e subordinaçll.o. E'
portanto injusta e inadmissivel a absoluta li
berdade da pessoa de cada cidad!lO, que aliás
se deve conformar á!: leis estabelecidas, de
sabir do estado, quando lhe convenha, con'
travindo á~ me mas l6is, deixando de prestar
os serviços, e a re ponsabilidade,.que o governo
tem direito de exigir. Tal liberdade contém

o arbitraria, e o absurdo de converter-se o con
tI'acto bilateral em unilateral, de sorte que o
governo não póde nunca cleixar de dar pro
tecção ao subdito, mas este póde,· quando
quizer, sublrabir-se á devida obediencia, e talvez
na occasi!lo que mais sejão necessarios os seus
serviços, subterfugindo ás obrigaçocs publicas
e particulares contrahidas, e ás penas em que
tenha incorrido.

Isto já foi bem indicado pelos illl1stres preo
pinantes nos exemplos dos empregados, de
vedores, criminosos, militares. Bem ponderou
o Sr. Francisco Carneiro o caso do cidadll.o
de grande importancia no estado, que corre
perigo em o deixar sahir. Na verdade ás vezes
ha homem em um paiz, que vale mil. Sr.
presidente, jámais convém separaI' a politica
da moral. Lembra-me aqui o grande docu
mento do mestre da orthodoxa mloral, SOel'ates,
o qual, ainda que injustamente condellJllado
por iniquos juizes sem mais culpa do que o
ter ensinado o dogma da unidade de Deus
contra o erro do polytbeismo, achando-se prezo,
e proximo a beber a cicuta, 0110 obstante os
amigos, e o proprio carcereiro, lhe facilitarem
a fugida, ene recusou dizendo, que uM fal
taria ao que devia ás leis da palr'ia, visto
que, sendo tao liberaes, que permitliilo a todo
cidadll.O, que nada devesse por contracto ou
delicto, sahir de Athenas, qnando quizesse, e]]e
nunca passára além de Pyrêo, e nada teria

.para se eSCUSaI', se na sua fugida, a putria
lhe sahisse ao encontro, lançando-lhe em rosto
todo o bem que até então lhe havia feito,
dando elle o pessimo exemplo aos seus cidadãos
de se evadir á execução do juiz publico.

Sem duvida convém que os regulamentos
da policia sejão os mais liberaes, quanto seja
compativel com a segurança publica, mas a
liberalidade n!lo deve ir ao excesso de dar im
punidade ao faccinúroso, e ao levantado com a
fazenda alheia, pois isso só serviria para au
torisar malfeitoria,. e, seja licito dizer, iJ sys
tema de calóte.

:As nossas leis já mui liberaes, n1l0 per
mittindo prender por divida civil. O meu co
ração 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 consolidar e estender o
credito mercantil, para confiança dos estran
geiros, maiormente á vista dos exemplos das
grandes nações commen:iantes, Inglaterra, e Hol
landa, e ainda, da França depois de seus novos
codigos, em que se permilte prender por divida,
até já estando os devedores a bordo das embar
caçOes. O dil'eito romano havia estabelecido
a regra-devedor que n!lo paga com dinheiro,
pague com o corpo-qui non habet in rere, luat
in pelle.

Sem duvida os romanos obrarllo com ini·



SESSÃO EM 20 DE OUTUBRO DE 1823 145

quidade a este respeito. Mas em Inglaterra,
onde bem se entende, e melhor se pratica,
a liberdade civil, a faculdade que ba de se
fazer credito, contando-se com a intiustria ener·
gica dos individuas, e com a pontualidade
da paga, o que tanto promove a circulaçllo
e riqueza, faz que se sustente o rigor da lei
romana, e, nllo obstante a apparente dureza
de se ter preso o devedor insoluvel, os legisla
dores o conservão, para entreter no povo o
espirilo activo de boa fé nos tratos, e dili
gencia na execução, e por isso, no geral, os
devedores fazem todos os esforços e têm como
ponto de honra, satisfazer aos seus credores.

A equidade da lei só é para os fallidos
de boa fé, que apresentllo seus livros de razllo,
e as causas da fallencia. A legislaçllo ingleza
tambem com graves penas probibe. a sahida
dos seus artistas e manufactureiros. O governo,
conhecendo nllo competir em extensllo e riqueza
de territorio com outras grandes naçOes, mas
tendo mui grande cuidado em aperfeiçoar a in
dustria nas artes e manufacturas, que estimão
como a sua enxnda para obtereill nesta grande
fonte de riqueza nacional a pI eferencia nos mer
cados, exercem aquelJe rigor que parece incom
pativel com a liberdade civiL Se a Inglaterra
fosse indifferente á immigr ção de seus artistas,
perderia a sua mina rica. Vimos na guel'l'a' pas
sada da Inglaterra com os Estados·Unidos da
America o quanto o governo sustentou o seu
direito contra a sabida dos seus marinheiros
para a marinba americana, apresando soas pes
soas e embarcaçoes em que servillo, e proseguio
nesse systema, nllo obstante as reclatllaçoes á
pretexto de 'se terem naturalisado na America,
pela facilidade que as leis dos Estados-Unidos
dãO ás naturalisações dos estrangeiros.

Temos tambem a legislaçllo de Portugal, que
no tempo de guerra da naçàO prohibe a sabida
dos cidadllos sob pena de desnaturalisação. E'
indifferente que um ou ootro individuo saia do
paiz j mas é inconveniente a r gra geral da li·
cença. A' vista' destes exemplos, nllo posso
convir na ilIimitada liberdade da sabida, como
direito individual do cidadão brazileiro.

O Sr. Henriques de Rezende: -Nada do
.que têm dito os nobres deputados, que me pre
cederão, tem sido bastante para esclarecer a
uatural obscw'idade do meu entendimento que
faz que eu nllo veja neste artigo senão mil em
baraços, e mil entraves, e é por isso que eu
peço a suppress!1o de todo elle. Já os senhores
que têm fallado conhecerão o prejuizo da ulLima
parte, porque segundo ella um bomem carregado
dos maiore crimes, um obrigado a fianças, um
soldado da 1" e 2" linha podia ir para onde qui
zesse sem poder er impedido uma vez que os
regulamentos policiaes jámais se podem es
tender a negar-lhe a sabida. Mas apezar das
emendas. propostas a esta ultima parte, resta

TOMO VI

o inconveniente da 2", a qual comquanto seja
justa, comtudo torna ilIusoria a 1", porque os
encarregados da policia sempre h:l.o de achar
meios de fazer nascer entraves á sahida do cio
dadllo, e porque elles têm sempre achado nas
leis principios para abusarem. Agora me lembra
o que praticavão os inquisidores do santo om·
cio, a lei detel'minava que nenhum réo fos~

sentenciado sem approvaçllo do seu respectivo
bispo, mas pelo tempo auiante acharl10 que di
zendo ao bispo-o vosso subdito vai selO punido
-Linbão satisfeito a lei, ou o bispo fosse de voto
ou não, eis-aqui como se illudia a lei, e assim
fazem todos. Di? o artigo-corntanto que satis
faça os regulamentos policiaes-e com isso se
inventão motivos, para se impedir a sahida.

A primeira partI:: está incluida no § lodo
art. 7° relativo 6. liberdade pessoal: o homem
sem crime, que não deve, nelU está obrigado a
alguma obl'igação, sem duvida póde ir e sabir
donde quizer: portanto é redundante esta parte
do art. 12. Seja pois todo supprimido, e dei
xemos para as legislaturas fuzerem as leis que
regulem os passaportes. Eu mando á mesa a
emenda suppressiva.

'cc Proponbo a suppressão do art. 12 in totum
-Henriques de Rezende. »- Foi rejeitadn.

O Sr. Andrada Machado :- NlJo tenho que
fallar sobre a suppre~são total, porque não foi
apoiada nem o podia ser porque a materia é
constitucional, e nào se ~atisfazia ao § lOdo
art. 7°, se ella fosse adoptada en pediria a
suppre são de todos estes al'ligo ... Fallarei por·
tanto contra alguns argumentos que tenho ou·
vido. Eu quizera que ninguem fosse membro
da nossa sociedade senão por livremente o
querer, quem o nll.o quer ser, vá·se embora,
o contrario não se quadra com o meu tr.'ldo de
pensar. Tenbo ouvido dizer, que se precisa de
providenci~ para o cidadno não abandonar a
patria em occasillo de perill;o, mas eu a este
respeito sou ela opiniãO de (; rlo legi ladores
que nll.o estabelecerão p nas para algun delictos
porque jnlgárão que nllllca e pl'flLicarillo, eu
nllo creio que haja brllzileil'o tão degenerauo que
em perigo abandone a ua palria.... Tambem
se di se que nada ha mais injusto do que deixar
um cidadão o seu paiz quando vê em perigo
depois de ter gosado de todos os bens da 0

ciedade, mas se elle ernquanto residio cumpria
com os seus deveres, e conlt'iuuio com o que
lbe tocava para o estado, tinha direito a essas
vantagens, que cessão logo que elle sahe, e por
tanto nãO vejo nisto mais que perfeita reci·
procidade, estamos no caso de dizer que uma
mão lava a outra (o noure deputado combateu
cada um de per si os; argumentos do Sr. Car
neiro, mas não é po sivcl seguir o fio delles
pelo que escreveu o tacbygrapho Pedro AIl'onso).

Portanto, Sr. presidente, eu creio tudo com·
I prehendido no artigo como deve estar; todavia

19
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se a assembléa tem algum escrupulo não duvi
darei accrescentar por emenda uma declaração
á doutrina, e eu a mando á mesa.

« Depois da palavra-policiaes-acrescente-se
-e nllo tenha conli'ahido alguma outra obri
gação além da geral social.-Andmdct Ma
chado ll.-Foi apoiada.

O Sr. Carneiro: -. O nobl'e deputado que
aca ba de fallar combateu a minha emenda, diz
que o bom cidadão jámais desamparará a sua
patria e se fÔr capaz de o fazer, a putria nada
perderá nelJe, não concordo além de que
qualquer cidad1l.O poderá sempre prestar muito
ao publico já por si, já pelos seus bens, qu~

por este artigo se lhe permitle transportar, e
cidadãos haverá que em uma certa occasião
fação uma falta irreparavel.

Supponhamos um general de exercito de
grande repulação e credito, poderá elle á seu
arbitrio desamparar seus irmll.os de armas e
os cidadãOS pacificos depois de os haver lev~do
á crises extremas? Não me parece justo. O
juizo sobre a justiça das guerras ainda offen
siva~ não pertence aos subditos, e o nobre
preopinante nisso concorda, cumpre-lhes por
tanto obedecer, e não parece que possãO então
subtrahir-se á cooperação que a sociedade
delles rec13ma. Com menor rãzão o poderáO
fazer os que commettem delictos e damnos
que devl10 expirar. O nobt'e preopinante diz
que a clausula dos regulamentos policiaes' é
comprehensiva destes casos, mas como elles se
não. enlendem nunca á prohibiçãO da sahid'l,
tal mterpretação é singular. Sustento portanto
a emenda.

o Sr. Muniz Tavares: - (NãO O ouvirao
os tachygraphos.)

O Sr. Oarneiro de Oampos : - Sr. presi
dente, não posso approvar o artigo como está
redigido. Quando tratamos de garaqtias toda a
clareza é necessaria, pam que o cidadãO co
nheça o que se lhe afiança e o que se limita
ou restringe. Diz·se neste arligo que o cidadllo
tem direito de ficar ou sahir do imperio quando
lbe convenha j e entendem alguns nobres preo
pinantes que isto é uma conseqnencia necp.s
saria da liberdade pessoal; mas esta liberdade
não tem limites?

Não terá o de não fazer o cidadão cousa al
guma que offenda a sociedade e de prestar a
esta tudo o que tem direito de exigir delle?
::::reio que sim. Todavia no artigo só vejo que
se obriga o cidadãO qne qner sabi.r a confor
mar-se com o rc::gulamentos policiaes, decla
I'ando-se ainda que elles jámais se estenderáO
a .de.negar-Ihe a sahida; logo, póde sahil' o
crt.mllloso e o devedor qlle não quizer pagar,
pOIS até se lhe faculta a sabida de seus bens.

Dii'>se o nobre preopinante, o Sr. Andrada
Machado, que não se entendia a doutrina do
artigo a respeito do criminoso; mas eu respondo

que é necessario declaml·o, quando não elJe
vai-se e não ha meios de lhe embarO'ar a sahida

d· ""porque lrá-:-:eu conformei-me com os regula-
mentos policlaes, e portanto não podeis re
ter-me.-O mesmo dirá o devedor li todos os
outros que estiverem em semelhantes circum
stancias. Portanto é indispensavel que se de·
clarem os casos em que esta liberdade fica li
mitada pela constituiçãO.

Já por uma emenda se apontou como res
'tricção o ca~o de estar a patria em perigo e
OUVI_ contrariai-a com a supposiÇãO de que ne
nbum cidadão sahirá quando a patria delle
precisar; mas entllo, digo eu, façamos o mesmo
juizo favoravel dos cidadllos brazileiros a res
peito do desempenho de todos os seus deveres
e escus.a~os, fazer leis. Eis-aqui o absurdo que
se seguIrIa d uma tal suPPOsiÇãO.

Tambem aqui se disse que ainda no caso de
crise se não devia embaraçar a ~ahida ao cidadM
que quizesse deixar a sua patria, porque se
recebeu desta o bem da protecção tambc:m lhe
ret.ribuio com os seus serviços, e quando a
deIxa tambem Mo é. n:ais protegitlo; porém,
eu r~spondo qll~ admllllda Ulna tal permissão,
con Idero leonmo o contracto do cidadao com
a sociedade, porque quando esta precisa mais
delle não póde exigir que lhe faça o serviço
de que necessita.

E' portanto preciso acautelar-nos, especi.
ficandó os casos em que apezar da liberdade
pessoal justamente garantida, o cidadão não
pód.e abandonar a sua patria. Algumas emendas
propostas já servem para este fim, principal
mente a que offereceu o SI'. Francisco Car
neiro, mas eu quizera generalisar mais as li
mitaçOes, e por isso proponho a seguinte

EMENDA

«( Além dos additamentos do Sr. Francisco
Carneiro-em geral todas as vezes que por
con.tracto ou quasi contracto, delicLo, ou quasi
delicto, deva responder por sua pe~,soa ou
bens.:-Oarnei7·o de Oampos. ll-Foi apoiada.

O Sr. Ferreira França pedia a palavra
para fazer um additamento ao artigo e depois
do seu discurso (em que se não e~tendeu o
tachygrapho Silva) mandou á mesa o seguinte:

« Accrescente-se estar ou viajar no imperio.
Póde sahir declarando anteriormente que o quer
faz~r. (~alva a redacção.)ll-Fel'nira F7·ança.
FOI apOIada a l' parte e rejeitada a 2".

A este tempo, que era meio dia e meia bora,
entrou de volLa a deputação, e o ol'ador della
o Sr. Ribeiro de Rezende deu conta do modo
com que tinha sido recebida, e leu o sp.guinte
discurso que dirigira á Sua Magestade :

« Senhor.- A assembléa geral, constituinte
e legislaliva do imperio do Brazil, envia esta
deputação, sabida do seu seio, com a honrosa
commissão de apresentar a V. M. Imperial o
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fructo dos seus primeiros trabalhos. Sl10 seis
as leis que fazem o objecto da nossa' men·
sagem.

« Na primeira se acha decretado o modo da
promulgação dos decretos da presente assem
bléa constituinte e legislativa. Na segunda, a
extincçll.O do conselho de procuradores geraes
elas provincias, crE'ado por der:reto de 16 de
Fevereiro de 1822. Na terceira, a impossibili
dade . dos deputados poderem exercer algum
outro emprego durante o tempo da sua legis
latura. Na quarta, os casos em que sl1o, 01] nll.O,
toleradas as sociedades secretas. Na quinta, o
codigo e leis, que provisoriamente se adoptão
neste imperio. Na sexta, finalmente, a nova
fórma provisoria dos governos provinciaes.

cc Todas estas leis, senhOl', sanccionadas pela
assembléa geral, constituinte e legislativa, lêm
por base prí'ncipios de necessidade e urgencia,
justiça e utilidade geral da nação. São estes os
unicos motivos, que dirigl'm o corpo dos repre·.
sentantes da nação brazileira no acto de suas
deliberações, á que sempre preside o juramento
que prestárão. -

cc Ainda falta, senhor, a publicação destas
leis: em vão ellas sel'ião feilas pelo corpo le
gislativo, se não houvesse quem as fizesse exe
cutar. Esta força está toda no poder executivo,
que a nação tem confiado a V. M. Imperial, a
quem compete a sublime tarefa de empregar
todos os meios para obrigar os subditos do im
perio a seguir a vontade da mesma nação ex
primida na lei.

c( A assembléa geral, constituinte e legisla
tiva do imperio brazileiro, pois, bem persuadida
dos generosos e leaes sentimenios do coração de
V. M. Imperial, e que só deseja o bem dos subo
ditos do imperio, espera que V. M. Imperial fa
zendo publicar e executar as presentes leis, dê
mais uma prova da confiança, que V. M. Impe
rial tem nos represemantes da nação, ora con
gregados, assim como toda a nação, nelles re
presentada atem_em V. M. Imperial. l)

RESPOSTA IÍÉ SUA llIAGES'l'ADE

c( Com summo prazer recebo as leis, que a
assembléa geral, constituinte e legislativa me
envia por esta illustre deputaçãO, para en as
fazer executar, ellas passl10 immediatamente a
serem por mim assignadas. O mesmo farei a
todas as mais que a assembléa me fÔr remet
tendo da mesma maneira, bem persuadido, que
todas ellas serl10 lendentes a engrandecer e fe·
licitar este imperio, que já vai começando a ser
respeitado no mundo vel110 e novo, poslo que
ainda não reconhecido directamente.

cc P:lÇO, 20 de Outubro de 1823. Segunuo da
independencia e do im perio.

(( IMPERADOR CONSTITUCIONAL E DEFENSOR PER'
PETUO DO BJlAZrL. l) - Foi recebida com muito
especial agrado.

O SR. RIBEIRO DE REZENDE pedia licença para
se retirar por incommodado.

Continuou o debate do art. 12 que se estava
discutindo.

O Sr. Carvalho e Mello :-Quando da pri
meira vez fallei nesta materia disse por conclusl1o
dos meus t'aciocinios que deveria ser permit
tido a qualquer cidadãO sahir do paiz livremente
com seus eabedaes, sem exigir licença especial
por isso, sujeitando-se porém aos regulamentos
policiaes) e que só desta regra geral devi!lo ser
exceptuados os homens desempregados.

A doutrina assim exposta é mui clara, porque
estabelece a these geral da liberdade da emi
gra~'llo, e só exceptua os empregados, pelas
razões então expostas. Os regulamentos policiaes
são os geralmente usados, isto é, um passaporte
que se não concede sem o expedienle da policia
em que cada um se mo tra primeiro isento de
culpa: isto é geral ainda para os empregados, a
quem se concede licença para se conhecer que
eslão desobrigados da responsabilidade, e podem
sahir sem damno da causa publica. Nesles
pontos parece que não púde haver duvida ai·
guma até porque estamos todos de accordo.

Quanto, porém, aos endividados para com
algum parlicular, ou ainda para com a fazenda
publica, os agenles desta, e os particulares cre·
dores devem ter cuidado em segurar as suas
dividas pelos meios legaes, e não se devem em
baraçar com a pessoa dos devedores, porque a
lei, fundada em justiça e humanidade, não per
mitle a prisllo para pagamento das uividas ciVIS,
e se permilte procedimentos crimitUles contra os
fallidos de má fé, intenlem·os os credores e
então fiCão estes sujeitos aos regulamentos po
)jciaes e não ha necessidade portanto de se
e tabeJecer excepç!lo a respeito destes no artigo
que se disputa.

E' portanto á todas as luzes manifesto que o
artigo deve passar simplesmente com excepção
dos empregados.

O Sr. GaIvão: -(N!W se entendeu o tacby
grapho Sil va. )

o Sr. Henriques de Rezende:- Bem se
diz que a prevençllo faz· nos ver nos objectos ex
ternos aquillo que não existe senão ná nossa
cabeça.

Os nobres deputados entenderllo que a in
tençl10 da illustre commissllo dizendo -:-. com·
tanto que satisfaça os regulamentos pohclaes
foi que aquelle que estivesse ligado a obrigações,
ou criminoso, podia ser impedido: entenderll.o
que assim devia ser, e por isso acharl10 que o
artigo era muito clar~ ; mas é isto ~!lnife~to na
letra do artigo? A Illustre commlssll.o Julgo!)
seguramente que era preciso es~ar d~sem~a.
raçado pela policia para poder sahlr ~o Imp~rtO,
por isso paz esta 2& parle j mas tmmedlata·
mente comprehendeu que ella dava aso a qu.e
os empregados da policia pudessem a esse h·
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tulo impedir a altida figurando embaraços j

porque o govemo e seus agentes ao mui ha
beis em fazer nascer pretexto de toda a sorte j

e assim fic'lria illudida a liberdade de licar ou
sahir do imperio.

Que fez pois a commiSSllO? Accrescentou a
3" parte - os quaes nunca sc estende'l'áõ a de
negar-se-lhe a sahida - para obviar que se illu
disse a liberdade.

Mas, tem-se proposto a suppressilo desla 3"
parte por ser um pleonasmo desnecessario j eu
porém entendo que ella é a prejudicial, pois
que importa a obrigação de satisfazer ao regu
lamenlos policiaes, se estes llunca se podem es
tender a negar-lhe a sahicla? Faça-se tudo, com:
lanto que o homem ha de sempre sahir, pois
que por um arligo constitucional nada se lhe
póde oPlJ61': o maior criminoso, o soldado, o
homem carregado de dividas e obrigações infaI
livelmente sahe.

A segunda clausula menores inconvenientes
lem j mas assim mesmo silo grandes, porque
illude a liberdade enunciada pelas razões ex
postas.

Eu porlanto propuz a suppressilo da 2" e
3" parte. Restava a 1" que não era sen110 o
mesmo compreh.endido no § ]0 do art. 7° en
vaI vido na liberdade pe3soal, e por come·
quencia ficava sendo aqui desnecessaria e ociosa
esla I" parle: propuz por isso a ua su p
press:Io, ficando assim supprimido o artigo
lodo,

Eis-aqui o fio das minhas idéas e.l ordem
da suppressão que propuz. Todavia cor.no a lU
parte é só desnecessaria, e o Sr. Andrada
Machado concorda na suppressilo da lU e 2"
parte proposla pelo Sr, Gal vão, eu volo
tambem pOl' essa emenda, fi4ue embora
a I" parte, que só lem o ser desnecessaria.

Julgou-se afinal a materia discutida, e o Sr.
presidenle, dividindo o artigo em 3 partes,
propoz :

1". Se pa sava o arligo até ás palavras- seus
bens,-Venceu-se que sim.

2°. Se passava a 2" parle, que diz- com
tanto que satisfaça aos 7'eglLiamentos policiaes.
Foi approvada.

3." Se passava o additamento do SI'. Ferreira
França nesta 2" parle do arligo,-Foi appro
vado.

4°. Se passava o addilamento do Sr. Andl'ada
Machado.-Venceu-se que não.

5°. Se passava a 3" parle do arligo que diz
-os quaes nunca se eslenderáõ a denegar-se
lhe a sahida.-Nilo passou.

6".. Se a assembléa approvava a emenda sup
preSSlva do Sr. Audrada Machado.-Foi appro
vada.

7°. Se approvava a ln excepçilo indicada pelo
Sr. Carneiro.-Foi rejeilada.

8°. Se approvava a 2".- Foi tambem rejei
tada.

9°. Se approvava a 3°.-Foi igualmente rejei
tada.

10. Se approvava o additamenlo do Sr. Costa
Barros.-Foi rejeitado.

11. Se approvava o additamento do Sr.
Carneiro de C mpos.-- Julgou-se prejudicado.

Como era chegada a hora dos parecel'es, leu
o Sr. Maia como relatol' da commissão de legis
laçilo, o seguinte

PARECER

« Santiago Garrido diz, q-ue tendo em
barcado e:;1 Bnenos-Ayres no berganlim Nossa
Senhol'a elo Ga?'lno, que seguia viagem a Gi
braltar, e ll'azendo cumsigo 1,100 pezos de
moeda hespaohola, em petO~, meios pezos e
pezetas, GlcompulIhados de competente guia,
aconteceu al'l'ibar a esle porto o dilo bel'
gantim pOl'que abrira agua, e aqui manifestou
o supplicanle aquel1e dinheiro, no acto da vi
sita, como mostra por documento. Que con
cluido o concerto do bergantim e encaminhado
~o seu deslino, oulra vez abrio agua, e por
ISSO de novo enlrou no porto por arribada, e
então para melhor se concertar, descarregou
toda a cat'ga, á excepçilo sórnenle do dinheiro,
que eile supplicanle conservou a bordo, e
sempre na sua caixa, na intenção de fazer a
sua viagem a Gibrallar, .ou na mesma embar
cação, ou em ontra qualquer, qne se dirigisse
para aquelle porto.

« Que no lempo do concerto forão a bordo
o administrador, e mais alguns offjciaes da
alfandega, e a pretexto de não ter sido mani
festado nesta segunda arribada, lhe lOlnarão o
sobredito dinheiro, seu 'tlnico l'ecurso, e o con
duzirilo assim á ultima miseria, sem que, para
esta tomadia, e para a priSãO, em que esteve 27
dias, houvesse justificado o legitimo molivo.

(C Que tendo recorrido a todos os meios, e
até ao governo pela secretaria de estado dos
negocias da fazenda, nilo lhe [em sido,pos
sivel conseguir a restituiçãO do referido di
nheiro, por isso vem perante esla assembléa,
a implorar emel')da na que elle chama des
ordem. A com missão de legislaçãO, para poder
dar o seu parecer sobre este caso precisa, que
do governo se lhe dêm as informações neces
sarias das circulIlstancias da lomadia, e das ra
zões, porque nilo tem sido o supplicante alten-
dido. .

cc Paço da assembU:a, 20 do Oulubro de
18'23.-.Antonio Rod?'igues Velloso de Olivei?'a.
-José Antonio da Silva Maia.- José Tei
xei?'a da FOlLseca Vasconcellos.- D ..l'vuno
Eugenio de Locio e Seilbitz. - João .Antonio
Rod?'igues de Ga?'valho.- Estevão Ribeiro de
Rezende. J)

O Sr. Carvalho a Mallo;- Ainda que:
Sr. presidenle, ol'dillariamente fallando, o
pedir informações ao governo seja justo para
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se decidir qualquer negocio com conhecimento
de cai;l'sa , e com mais certeza, todavia no caso
presente não só é desnecessario, mas prodll
ziria talvez maior desordem e confus1l.o. Eu
sei do facto de que se trata, porque fl1 i quem, na
qualidade de juiz da alfandega, IUôlnLlei pru
ceder á tomadia de que om se queixa o apre·
sano.

Denuncianrlo-me o administrador da alfan
dega de que existino em um navio já visi
tado, fazendas que nno tinb9.o sido despa
chadas, nem manifestadas, ordenci que se
fossem apprehender, e achou·se além disto
quantidade de pezos hespanhóes, que não tinh!l.O
pagauo os direitos de sabida. 'Feita a appre·
bensão remeller1l.o-se os autos pal'a o compe
teute juizo da supel'intendencia dos contra
bandos, e ahi ba vendo discuss1l.0 plena, farão os
autos julgados afinal com audiencia deste sup
plicante.

Est1l.o exbaustos os meios jGdiciaes com
pleno conbecimento de causa: a materia é
c~iminal, que não adll1ilte por via de regra re
vista, e quando tivesse lugar, cumpria que o
supplicante a fosse requerer competentemente j

mas nno a esta as embléa, que tendo ó o poder
legislativo não deve introll1elter-se n'o execu
tivo, e menos nq judicial. E' preciso ql1e de uma
vez firmes nestes principios fechemos a porla a
taes recursos,

De outra maneira além de reduzirmos a
secretaria da assembléa a cartorio de escri
vll.es, iremos em vez de debellar e destruir o
despotismo, estabeleceI-o entre nós, e ent1l.o
fazemos qu~ a naÇno, que só quer a justa liber
dade, se tome escrava do despotismo de muitos,
que é peior aiuda que o despotismo de um só.

O sr, Andrada Machado:- Querer co
nhecer desta materia é um perfeito absurdo,
porque é converter um lcgi lador em juiz. A com
missão é de parecer que o governo informe sobre
este negocio; e eu creio que toda a a 'sembléa co
nhece que isto nno é da nossa atlribuiçãO. Se
esle hOinem entenueu que ella lhe podia de
ferir, enganou-se j eUe nos procura certamenle
mais como julgadores do que como legisla
dores; ora, eu que estou pela naça.o con
slituido legislador não quero descer para juiz.

o Sr. Maia:- Um dos iliuslres preopi
nantes disse que neste caso erão desnecessa
rias as informações do governo j mas a com
miSSão não julgou assim i e do discurso do nobre
deputado o que se deduz é que elle as n110
precisa, porque tem perfeito conhecimento
do negocio, mas disso não se segue que tam
bem a commissll.o e a assembléa as não pre-
cise. .

Disse outro iliustre ueputado que o neo-ocio
não é da nossa eompetencia; talvez nào seja;
mas por ora não se pôde asseverai' isso com
certeza j o supplicante diz que manifeslára o

seu dinheiro na sahida, p, que Ih'o tirarão com
o pretexto de o naD dar ao manifesto na arri
bada; ora, se isto é assim temos injustiça, ao
menos na mmha ofJinill.O ; e pal'a chegarmos a
ter evidencia é que se pedem as informa
çõe .

Sempre assim se tem praticado aqui;
quando a commissM duvida, pede esclal'e
ci mentos para dar o seu parecer com segurança,
e poder sobre elle a assembléa deliberar. N1io
vejo onde-está o absurdo quando se procede só
mente Com circum pecçl1o.

o Sr. Araujo Li=a : - Quando se pedem
informações ao governo é para ter a commissil.o
perfeito conhecimentD do negocio. Um dos Srs.
depulados que combaterão o parecer, julga-se
em estado de decidir, pOl'que tem conhecimenlo
pal'ticular da materia; mas nós olhamos a
quest1l.o pela exposiç1iO que do gegoclO nos faz
a commissào j e supposto que a materia seja
objecto do poder judiciaria, com tudo lal vez que
se possa pedir (~ responsabilidade do mi
nistro.

Em uma palavra eu nll.o posso decidir d'uma
queslão de que não tenho o preciso conhe
cimento j e POI' isso acho que se peçll.o infor·
mações ao governo. Saberemos entno se foi be:n
ou mal julgado, visto que a parte já requereu
até á ultima in tancia, e lambem ao governo,
de sorte qlle só lhe resta esla assembléa, que é
na vt\ruade quem lhe póJe dar o remeuio, se
esti ver nos termos de ser attend ido, Venhão
portanto as informações para sabermos se ha
violaç1l.o de lei. _

Julgol1"-se debalida a maleria, e posto opa·
reCêr á votJW1l.o, foi appl'Ovado.

O mesmo Sr. deputado, leu ol.:tro pa
recer da di ta com Illiss!l.o concebiuo 11 es te;;
termos:

PARECER

« A commissão de legislaçll.lJ tem visto o re
querimento de JoãO Antonio Cal vet, que
foi gUal'da-1 ivros dos fali idos José Lu iz AI ves
e JosÉ: Alves da Cosla Bastos Pol'lugal, a
quem demandou pela in.'1porlancia de seus 01'
tlenados. Diz fIClie o supplicante que tendo
conscguiuo sentença contra os fallidos, e tendo-a
posto em execução, foi por outros credores
obrigado a entrar em concurso; e disputar as
preferencias j e que nestas, apezar das uis
posições das leis, !'jue favorecem a sua causa pelo
privilegio da sua dividI, declhio, tendo sido
contl'a elle todas as decisões do tl'ibunal da sup·
plicação, ue que só lhe l-esta o recurso revisol'iq,
de que não póde aproveitar-se, pOI' ralta de
meios.

c( Nestas circumstancias reclama o seu di
reito, e !iupplica a esta augusta assembléa, haja
de fazêl'-se cargo da sua reclamaçll.O, paru flue a
commi~são pe legislaçllo, chamanuo os autos,
proponha que devem declarar-se nullt; as St::I1-
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tenças proferidas contra eIle, e con Ira as leis. A
sobrp.dita comlllis ãO é de parecer, que não é da
competencia da assembléa o conhecimento dos
negocios, qlle corno este, são das privativas at
tribuiçOes do poder jlldiciario.

cc Paço da assembléa, 20 de Outubro de 1823.
-D. Nuno Eugenio de Lor;io. - José Antonio
da Silva Maia. - João Antonio Rod1'Ígue8 de
Ga1·valho. - José TeixeÍ1'a da Fonseca Vas
concellos. - Antonio Rodrigues Vellosu d' Oli
veira. - Estevão Ribei1'o de Rezende. »)

O Sr. Andrada Machado :- Como sobre o
parecer antecedenle se resolveu que se pedissem
informaçOes ao governo, parece que para sermos
justos o mesmo se deve praticar com esle
homem que lambem vem queixar-se de uma
injusliça.

o Sr. Maia: - Ha differença entre estes
dous casos j porque esle sllpplicante ainda tem
outros recursos de que póde lançar mão e que a
lei lhe faculta, o que nãO succede cem o -outro
que já esgotou todos. .

Por haver mais quem pedisse a palavra, e dar
a hora, ficou adiado.

O SR. PRESIDENTE deu parA. ordem do dia 'O

pl'Ojeclo de GonstituiçãO.

Levanlou·se a sessão ás 2 horas da tarde.
- Miguel Calrnon da Pin e Almeida, secre
tario.

Sessão em ~1. de Outubro

PRESIDENCIA DO SR. RlBEmo DE ANDRADA

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas
da manhã, fez-se a chamada, e achurM-se pre
sentes 67, faltando com causa os Srs. Pe
reira da Cunha, Araujo Gondim, Ferreira Bar
reto) Ribeiro de Rezende, Paula e Mello,
Andrada e Silva, Alencar, Carneiro de Campos
e Camara ; e sem ella os Srs. Ribeiro Campos,
Ferreira França, bispo capellão-mór, Gama,
Costa Aguiar e França.

O SR. PRESIDENTE declarou aberla a sessão,
e lida a acla da anlecedenle foi approvada.

Entrárão enlão na sala os Srs. bispo capeIlão
mór, Cosla Agui:\I', Ferreira França e Ribeiro
Campos.

O SR. SECRETARIO MACIEL DA COSTA deu conta
da participação de molestia do SI'. França. 
Ficou a assembléa inteirada.

O SR. SECRETARIO CALMON fez a exposiçãO
do conteúdo na representação dos moradores da
villa real da Praia-Grande, de cujo exame fôra
encarregado na ses. ão anlecedenle.

Foi remettida á com missão d'agricult' rfl,
para esta a dirigir á da fazenda, e a oulras,
segundo \ natureza dos objectos de que ln,lava.

Passou-se á ordem do dia, e foi lido o
art. 13, que diz:

« Art. 13. Por emquanto. haverá sómente
jurados em materias crimes j as civeis con
tinuaráO a seI' decididas por juizes e tri
bunaes. Esta restricção dos jurados não fÓl'ma
artigo constitucional.) .

o Sr. Arouche Rendon : - Acho, Sr. presi
dente, que esle al'tigo deve seI' approvado, por
que a sua materia contém dontl'ina nece~saria

para um governo constitucional: porém ob·
servando-se, que o juizo dos jUl'ados é total
menle ignorado entre nós, observando-se o
estado do Bt'azil no seu interior, e quantos ~m

baraços se encontl'ão em praticas e costumes
novos, que o habito a que os povos de longo
tempo estão ligados, lembro-me que pal'u este
novo systema produzir melhores fruclus sem
os inconvenientes de uma mudança geral e
repentina, se faça esta mudança gradual e
paulatinamente; e por isso proponho a este
artigo a seguinle emenda:

cc Por emquanto se irá estabelecendo o
juizo dos jurados, sómente em m,tlerias
criminaes, naquellas ciLlades e vi'llas, que

-as suas circumstancias o exigirem. As ma
terias. civeis, etc.-21 de Outubro. - Toledo
Rendon. ))

(FalIárão os Srs. Ferl'eira França, e And rada
Machado, contra a emenda proposta, mas não
se entendeu o tachygrapho.)

O Sr. Arouche Rendon: - Sr. presidente,
parece que a minha emenda não foi entendida,
e por isso é alacada pelos illustres deputados
que acabão de fallar.

Eu não impugno, nem reprovo o juizo dos
jUl'ados: como o impugnaria se já passou como
direito individual e garantia o juizo dos ju
rádos? Agora o que se trata é da execução:
essa é que eu desejo se faça gradualmente,
pelos inconvenientes, que hM de occorrer na
mudança repentina em um paiz com a po
voação espalhada e falta de luzes. Já disse
aqui, Sr.- presidente, que se nào deve julgar
o Brazil lodo pelo Rio de Janeiro.

Quem conhecer o inlerior do Brazil ha de
concordar curnmigo, e ha de conhecer que a
prudcncia pede que a mudança seja gradual:
eslabelecido este juizo, v. g., na capital de uma
provincia, e merecendo a approvaçãü dos povos,
as luzes e a pratica .se vão derramando, e
com facilidade a meSilla providencia vai tendo
lugar nas differentes comarcas. Eis-ahi por
que eu fiz a emenda; e nãl1 porque impugne
uma instituiçãO, que a todas as luzes é util a um
povo livre. -

Propoz-se a emenda, e não foi apoiada.

O Sr. GaIvã.o :-NãO julgo que os jurados
sejão menos necessarios nas causas civeis, que
nas crimes j nem que para estes haja mais faci
lidades, do que para aquellas: além da im-
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porlancia das malerias criminaes consideradas
em si mesma~, o gráo de intelligencia que
se requer no jurado para bem discriminar as
circumstancias de que o Cl'lme é acompanhado,
e de cuja accumulação resulta maiol', ou menor
graveza, é sem duvida alguma de outl'a ordem
que nM é o que se emRrega no exame das
materias civ.eis..; porém quando assim n110 seja,
nem por isso é menor; e se no projecto de
constituiçãO se marca desde já a existencia
de jurados nas causas. crimes, eu .não posso
conceber porque razão Igual determmação não
terá lugar. a respeito das civeis, quando da
solUÇãO destas em regra pcnde a fortuna de um
sem numero de famílias, que talvez nãO fossem
hoje victimas da desgraça, se a decisão de
suas lides fosse commeLLida a esta sorte de
juizo.

A razão allegada por álguns Srs. deputados,
que semelhante· instituiçãO nll.o ha de res
pondeI' aos Sllccessos, que se promeltem os que
opinll.o em sentido contrario, querendo-a fazer,
exten. iva até nas causas civeis, por lsso que
no interior dlls provincias os cidadãos ainda
não têm a precilia educaçll.o, nem sciencia ne
cessaria para o desempenho de tão ardua tal'efa,
é no meu modo dE: pensar de nenhum mo
mento; porquanto a differença de idéas em tal
materia anda na razão da variedade das es
pecíes occurrel,tes; e ninguem ha que ignore
que no interior das províncias o maior IJumero
de litigios versa sobre limites de terras, e outras
questões propriamente ruraes, as quaes os agri
cultores entendem, umas mais que os nossos
magistrados, e outras pelo menos tanto.

Além disso a ignorancia tão citada a cada
passo,· como estorvo' a esta instituiçll.O, tam
bem altinge á classe da magistratura, e estou
bem certo que os que forem sinceros h110 de
confessar, que ignorão pelo menos dous terços
da nossa legislação: nll.o fallo com os moços,
fallo com os velhos magistrados.

Não posso ouvir, Sr. presidente, que nas
causas civeis a iufluencia do governo é nenhuma,
e que para garantil' aos cidadãOS seus direitos,
basta que as criminaes n110 estejão sujeitas á
deciSão dos togãdos: e por ·ventura o juizo
da corôa tem-nos sido menús fatal, que os
juizes municipaes? Não são as provincias de
Minas-Geraes, de Goyaz, de Malta-Grosso, mo
numentos vivos da sua prepotencia, das suas
arbitrariedades? A desolaç11o, que as cerca, nll.o
insta que se acabe por urna vez com este
modo de julgar? NãO ba ta a. desigualdade
dos contendores, os privilegias injustos, com
que um dos contractantes acabrunha o qutro ?
E' preciso que se accrescente a isso um juiz,
para assim dizer, da familia de um dos liti
gantes?

E ainda se a justiça, se a inteireza formasse o
seu caracter..... porém, com quanta magua O
digo! Desgraçado daquelle que n110 tinha, no

antigo ministerio, dinheiro para fazer valer o
seu direito; a justiça era um fraco escudo;
a magistl'atura POl'tugueza tinha chegado a um
tal ponto de corrupção que é dil'ficil (;ollceber:
e o povo estava tão convencido de que a am
biçãO era o seu prill1eil'() move] que atrron·
tava cara a cara ainda aquelJes que pal'a taes
assaltos não tinbão dada azo.

Logo no principio da minha judicatlll'a em
Goyaz me otl'erecerão 50 oitavas de ouro para
um par de sapatinho (dizia o oITertante), se
eu desse um julgamento a seu favor: e se ainqa
ahi parasse a arbitrariedade desta classe, bem
estavamos; porém até as violencias erão do
seu recurso: magistrado havia, que deitava a
parte a pontapés pela escada, quando se n9.o
prestava ás. condições, que lhe propunhão, e
quando mesmo não juravll.o o que convinha ao
juiz; fui magistrado: conheço a necessidade
de uma reforma; voto por ella; voto pela
admissão ·dos jurados em causa crimes e
civeis.

o Sr. Andrada M!l.chado :-(Nao se ouvia.)
No fim do Eeu discurso offereceu a seguinte
emenda:

. r( Em vez de jlli~;es, diga-se-magistrados
And1'ada Machado. ») - Foi apoiada.

o Sr. Silva Lisboa :-SI'. pl'esidente, pro
ponLto a suppressãO do artigo 12, que se está
discutindo; por me parecer q·ue. só póde seI'
objecto de lei regulamentaria em opportuno
tempo, quando se tiver feiLo a reforma do
codigo criminal e civil, e, pelo progl'esso de
liberal educaç110 do povo, este se mostrar com
s~pel'ior e mais geral moralidade, c intelli·
gencia, afim de se cltc;rcer o juizo dos ju
rados, tendo a confiança de seus concidadãos,
pal'a ser entregue á sua consciencia a decis110
de seus direitos e intel'esses.

Os illu tres redactores do projecto têm re
conhecido as difficuldades da instituiçãO dos
jurados no Brazil -quanto ás causas civeis; e
por isso 5zer110 ne~ta parte a excepçllo da
regl'a da garantia, já sanccionada, do juizo
dos jurados, declarando não fazer essa restricçllo
artigo constitucional.

Para que pois se ingeria tal arligo na con
stituiçãO? Isto n110 entendo. Por ventura
faremos mais caso dos bens, do que da liber
dade, honra e vida, para que já se franquear a
todas as classes de cidadaos, o direito de julgar
em materias criminaes, e procrastinar o exer·
cicio dos jurados sobl'e materias de mera pro
priedade, onde qualquer sentença injusta só
póde prejudicar, ruas n110 atacar inteiramente
a existencia dos cidadãOS, ou fazer a ruina
de sua pessoa e família com a pena que ma
cula a reputaçllo, ou o degt'ada de seus lares?
Assim o systema será manco, mutilado, e
imperfeito.
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Ne ta materia ninguem póde pretender
patente de nova invenção; está dito e dis
putado por graves autores o que é a favor
e contra semelhante instituiçãO. Hoje, porém,
a instituiçllo de jurados é uma das antiphonas
do dia.

Um bem couhecido recente escriptor da
Frap-ça com extraordinaria erudição andou es
quadrinhandu vestigios della em varias antigas
nações. Montesquieu, que aliás é tão judicioso,
elogiando a constituição ingleza, que admillio
a dita instituiçãO, com epigramma diz, que
ella veio do malta da antiga Allemanha, fun
dando-se em uma passagem de Tacito, e1;1

uma das suas obras de Moribus Gel"lnanorum.
Porém, de faelo entre as naçOes modernas,
só depois da revoluçãO da França se tentaI! in
troduzir em outros fJuizes, que têm adoptad0...D
systema de governo mixto, por imitaçãO de In
glaterra.

Na antiga Germauia essa instituição pôde
subsistir pela grande moralidade do povo, que é
bem descl"ipta pelo pincel do dito Tacito, dizendo
que - alli ninguem se 1'ia dos vicios; nem o
C01"1'Ompe1', e ser corrompido e1'a o estylo do
tempo; que os bons costumes valião mais no
estado, do que a.~ boas leis em Out1'OS paizes. 
Nemo illic vitia rldet, nec C01Ttt1ltpi, et COl'1'U1n
pere sceculum vocatur: phts ibi valent boni
mores, quam alibi bonce leges.

A instituiçãO do~ jurados se introduzia entre
nós sómente no fÔt'o militar: porém não se
concedeu aos soldados o serem julgados pelos
seus camaradas iguaes, mas só pelos seus offi
ciaes ; e sendo o crime destes, são julgados
pelos seus pares, e conforme a graduaçãO das
patentes. Todavia nunca eIla adquiria a con
fiança do povo j tanto assim que se dizia no
vulgo, que, no geral, a regra juridica alli era 
aos m07'tos sepultu1'a, aos vivos escctpula. - E'
manifesto o fJerigo de tal instituiçãO em povo de
instrucção não naturalisada com generalidade
competente.

Enl Inglaterra, onde circulão mais de cem
periodicos, que se vendem por milhat'es, e
ainda os caneiros têm as folhas volantes,
que existe~ em cada taverna, todos se in
formão dos casos mais faIlados do dia, com
especialidade dos juizos dos jurados; e assim,
pelo menos as classes médias adquirem a
sagacidade uecessaria a julgar sem precipi
taç1\o, e com justiça, á vista do exame dos
factos, sendo bem dit'igidos pelo magistrado a
qnem b povo tributa a maior veneração. em
duvida não estamos nestas circumstancias, e
corre-se todo o ri co de se julgar da viua e
morte, da honra e liberdade, pelas primeiras
impressões e boatos do povo.

E' bem conslan[e e quotidiano, quando
acontecé algum grande crime que faz ruido ua
cidade se recabe suspeita, ou maligna vo::&
de alg indiscreto, ou inimigo, sobre qualquer

individuo, ainda da probidade a mais bem esta
belecida, a querela e imputação corre de boca
em boca, e @ miseravel innocente é logo con
demnado por todo o povo, e parece abandonado
por todo o povo, e parece abandonado por
toda a sua especie.

Se no fervôl' do adio publico fÔr preso e tra
zido ao jumdo o que se diz suspeito ue in
dicias vehemeotes, fica á mercê dos juizos
temerarios de hotnens não acostumados a dis
cutir classes de crimes, provas e penas, e a se
proferir sentença a mais iniqua: ou, se forem
os· membros dos jurados pessoas de fraco en·
tendimento, e de coraçào brando, deixaráo
impunido o verdadeiro criminoso.

Ainda em Inglaterra, com particularidade
nas provincias, onde o povo é mais rude, se
nào fosse a sabedoria dos magistrados, que
dirigem os jurados, e que certamente muito
influem no juizo que ,estes formão da qua
lidade e prova dos factos, as sentenças ,erjão
iniquissimas.

Bastará lembrar aqui o facto, que refere o
insigne escriptor Delalme na sua obra sobre
a constituiçàO de Inglalerm. AndanJo em cor
reição o celebrado juiz Lord Mansfield, foi
acr::usada pelos camponezes, perante elle, uma
miseravel velha, a qual com o pe"o dos
annos era corcunda (como eu) arguindo-a
de feiticeira, jurando que a virão andar com os
pés para cima"e a cabeça para baixo.

Aquelle ministro, vendo a bruteza dos ac
cusadores, e o perigo da condemnação, con
forme as absurdas leis antigas contra a fei
tiçaria, por Dao encontrar os prejuizos do povo,
dando ar de ill1portancia ao caso, nM teve
outro maio de sal vaI' a accusada, senão assim
fallando aos jurados :-esta mulher, vós e eu,
temo a boo l'a de ser mem bras de uma nação
livre; e portanto temos o direito de não sermos
julgados senão por alguma lei preexistente;
mas eu, que ba ta utClS annas estudo a lei da
ten'a, ainda nào achei alguma que prohlba
andar com a cabeça para baixo, e os pés para
cima; portanto todos têm esta liberdade, e deve
a accusada ser .absolvida; no que os Jurados
concordarão.

Sem duvida no Brazil já existe bastante
instrucçao, nas cidades maritimas, com li
beraes priuc:ipios de humanidade; mas não
podemos dizer o mesmo fóra dellas, pelo
sy tema de captiveiro, e falta de educação.

Sendo a maior parte dos crimes commet
tidos por escravo e libertos, se estes fossem
tambem, como cidadãos, eleitos para jurados,
o seu juizo seria pl'Ovavelmente mui teme
rario, e ainda cruel, pela observação de Ta
cito-tanto scevior, guia se7'V'ierat- ; e "cado o
escravo réo, e brancos o jurados, é de r ,
ceiar que fizessem juizes ferozes, pelos mãos
habitas e indifferença de grande parte dos
senhores á vida dos escravos,- e á sua fla-
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gell11çll.O, não altendendo á regra das penas, que
o Sr. Gomide já aqui. em materia analoga,
intimou, cintando a Horacio: - Nec scutica
digntLm hOr1'ibilli sectel'e flagello.

Eu temo que até se não trate como homem
ao escravo, como sustentava a matrona de
Roma, que mandava crucificar a um seu escravo
sem fórma de juizo, não obs lanle as re
flexões humanas do marido, como bem em
dialogo descreve Juvenal.-Pone C'/"ucem se'l'VO,
etc. Sr. presidente, tenbo ouvido aqui varios
pareceres de alguns Srs. depu lados, que até
volãO para haver já o juizo dos jurados em
causas civeis j e os que o reservão para lei re
gulamenlaria, e formaçll.o do codigo civil, lo
davia opin11o que n110 se deve esperar para mais
tempo nos casos crimes, e antes da reforma do
coLligo criminal; com o fundamento de que é
mais facil em laes casos o recto juizo dos ju
rados, eleitos entre os homens bons da lerra,
que sãO competentes, só pelo senso commum,
para o exame dos factos, e formarem juizo da
prova que delles resulLa, pertencendo só ao juiz
applicar a lei.

Mas qnem tem pratica sobre casos criminaes,
sabe a difficuldade que muitas vezes se encontra
para formar-se jllizo satisfactorio sobre a ver
dade do facto, particularmente sendo dos cl'imes
occullos, qne o mesmo direito reconhece ser
de difficil prova, e cuja evidencia moral, para a
imputação da culpa ao réo, apenas se póde de
duzir de concurso de indicias, presumpçOes e
conjecturas, e outros adminiculos, com que os
juizes rastejão os traços do malvado.

Precisa-se de sagacidade e espirita discri
minadol' para se distinguirem as testemunhas
verdadeiras das falsas, e não menos para al
cançaI' a verdade da confissão do réo, e da
acareaçllo com os cumplices f' lestemunhas no
caso da aggressão e da defesa.

Do contrario, muito se arrisca a condemn::lr
ao innocente ou absolver-se ao delinquente,
occasionando pela sua impunidade a repro
dUCÇãO do delicto. Nem são raros os casos, em
que a mesma confiss9.0 do réo não seja prova
do crime.

NãO ha muitos annos que na ilha da Madeira
uma pessoa nobre, mas dada ao vicio da
embriaguez, de noite tropeçando sobre o cadaver
de um aS5assinado com muitas punhaladas,
estando fóra de si por bebado, cuidou que
alguem se lhe linha opposto, e alTcmesbando-o
por tel'ra, e depois de lutar com o cadaver,
sobre o qual cahira, veio todo muito ufano
jactar-se de que linha morto ao inimigo j e,
para dar prova da sua valenlia e desarron'ta,
mostrava o sangue com que estava manchado.

Dahi resultou logo a sua prisão com a achada
do cada ver, de que sc fez corpo de delicto. E
como o caso foi atroz, c a pe~SOI1 do morto era
de familia distincta, veio ordem da cÔrte para
maiol' exame do caso; e sendo o dito preso

rOMO VI

remettido para o Limoeiro, onde se lhe fez
processo, foi depois absolvido, e julgado inno·
cente, não obstante a sua confissllo espontanea,
e a achada do sangue do seu vestido, pela prova
que l'esulLou da devassa, em qne se fez patente
a verdade do facto, e a convicC:llo do assassino.

Em juizo de jurados a probabilidade seria a
condemnaç11o do miseravel, que pelo seu estado
de embriaguez havia falsamente accusado a i
proprio. Nllo é preciso para maior demons
traçM o recorrer á historia do fÔro criminal.
Em cada naçllo têm havido muitos destes
casos. Na collecçllo das causas celebl'es de MI'.
Pitaval se encolltrlto exlraordinarios monu
mentos desta natureza.

Basta aqui recordar os casos tragicos dos
poelas dramalicos, em que seus autores, pelo
conhecimento dos negocias do mundo, sabem
figurar successos com tal apparalo de cil'cum
stancias illusivas, que ora represr:mlllO a certas
pessoas, como cl'iminosas, ora como vil'luosas,
no juizo dos espectadores, quando aliás, no
de~envolvimento da tragedia, se manifesta a
verdade dos '.:ontr·arios caracteres. Seja exemplo
a bem conhecida lragedia de Zevim,

No debates que têm havido nesla assem bléa,
se têm accumulado, cou1 acrimollia decla
mataria, tantas invectivas contra o corpo da
magistratura, 4ue parece, que as instancias
para a introducçllo do juizo dos jurados n9.o
tanto se fundllo na excellencia desta inslitniçllo
(que eu ap' ecio, e que os inglezes considerllo
como o baluarte das suaslibe-rdades), quanlo no
rancoroso adio contra o eSlabelecido poder
judiciaria.

A indistillcta censura dos magistrados é cel·ta
menle injusta, e só póde ler fito de indispOr e
estimular o povo contra a autoridade dos juizes,
ainda da mais il!ibada repulaçllo j o que affrollxa
todos os vinculos da subordinaçllo. No gel'al se
póde dizer com verdade notoria, qne a admi·
nisll'açllo da justiça criminal foi, e ainda é,
enlre nós, mais equitativa do que severa j e
talvez ha mais razilo de queixa de impunidade
dos réos, ou de sentenças mais extenuantes dói,
imputaçãO, do que a gravidade do crime e de
sua prova reclamaria. São raris imas as ex 
cuçôes das penas capitaes. Isto mesmo era
insinuado pelas ordens do regimento secrelo dos
tl'ibullaes no governo anterior, que, sempre e
distinguia em humanidade e clemencia.

Tem-se dito, que pelos jurados é mais segura
a libel'daJe e vida dos cidadllns, do que conti
nuando o systema de juizes de direito, que
sempre estao debaixo de infiuencia do ll1inis
teria para a sua conservaçllo, ou promoção,
ainda mesmo que a constituiçào os fizesse
inallloviveis, e independentes do poder exe·
cutivo. Porl'm é nll.o menos facto notaria que
ainda no despotico minislerio do marquez de
Pombal, apenas sllo mais notaveis os casos
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atrozes do seu influxo na condemnaçllo dos
dous réos italianos Malagrr,da e Pele.

Mas de que servem estas declarações para se
instar pela introducçãO, ou antes in vasll.o, de
uma instituiçãO estrangeira, sem a naçll.O estar
preparada para recehel-a? Ainda as melhores
instituiçqes de um paiz não quadrão a outro,
senão prematuramente, sem se esperar por
opportuno tempo.

E' já mui notado o enthusiasmo dos reforma
dores ainda os mais instruidos, e bem inten
cionados, de não entra?' (como diz Burke) a
diéta no systema elos seus ?'61ned-ios, E:;ta as·
sembléa tem em vista melhorar o plano da
educaçãO do povO; antes de produzir este os
seus saudavei:; elTeitos não parece prudente
alterar a norma judiciaria, e muito menos
antes da reforma das leis criminaes, qne na
maior parte, são ahsurdas é deshuOlanas, Nem
vejo o que a nação ganhará com o systema dos
jurados, não podendo jámais dispensar o sys
lema dos magistrados, que sempre hão de ter
grande influxo no directorio dos mesmos
jurados, quanto ao exame dos factos, e con
ceito das provas, senelo·lhe sempre reservada a
applicaçllo das leis, cujo arbitrio se lhe não
póde negai', emquanto não sobrevierem os
codigos criminal, civil e mercantil.

Emfim não convêm persuadirmo-nos, que
se acha néste augusto congresso concentrada
exclllsivamente toda a sabedoria da naç!lo; é
de boa razão deixal' para futuro periodo a outras
legislaturas a deci ão desta importante materia.

O Sr. Carneiro da Cunha: - Eu nada de
veria dizer depois de ter fallado o Sr. Andrada

.Machado, que satisfez nllo só a mim, mas a
toda a asscmblêa, como um digno deputado que
faz honra á nação brazileira; mas não posso
ser indilTerente quando se pretende que a minha
palria nllo gose do bem de tão celeste instituiçãO,
desta protectora divindade da liberdade tIo
cidadao e da segurança de sua propriedade,
divindade adorada por todo o homem que ama
a conservação e defesa de seus direitos indivi·
duaes.

Quem póde sem tremer considerar o risco
da" familias que de abastadas descem á miseria
só pelo capricho de um magistrado! Na Bahia
sei eu que houve um, cujas filhas ajusta vão o
preço das causa!;;, e o que mais dava era o que
tinha justiça; olltros exemplo::> poderia apontar
se elles fossem precisos; mas sem dependencia
delles, assá::> está demonstrada a necessidade e
a vantagem de cada um ser julgado por seus
iguaes, O desgl'açado Luiz XVI, esse bom rei,
que os satellites do despotismo e máos conse
lheiros levarll.o ao cadafalso, já certificava aos
francezes quando convocou os estados geraes,
que sem esta garantia debalde julgaria o
cidad!lo spguros os seus direitos, e debalde se
trabalharia em novo codigo. (No resto não se
entendeu o tachygrapho.)

o mesmo SI', deputado ofTerecell a segni nte
emenda:

II Havel'á juizo dos jurados tanto nas causas
crimes corno nas civei.. Paço da assembléa, 18
de Outubro de 1823,- Camei1'o da Ounha, Il

-Foi apoiada,

o Sr, Carvalho e Mello :.::-Somos chegados,
Sr, presidente, a um dos pontos constitucionaes,
da maior importancia, uma das principaes bases
do systema constitucional, e a principal ga
rantia da liberdade pessoal, e direito da pro
priedade do cidad~J), São tão conhecidas as
razões fundamentaes dos juizos por jurados:
sll.o tantos os escriptores que á porfia têm des
envolvido esta doutrina, que torna-se escu ado
o' acarretal' para aqui os fortes e invenciveis
argumentos da sua necessidade e utilidade,

Quando no art, 7° se estabeleceu como um
dos direitos mais principaes do cidadão brazi·
leil'O o ser julgado pOl' jllrados, era mais apro
priado e tabelecer solidamente os motivos deste
principio politico legislativo; IDas era tão evi
dente uma lal doutrina, que quasi passou como
principio de verdade de simples intuição; tanta
era a força da convicção dos nossos animos,
que uns juJgárão desnecessario ajuntar funda
mentos para sustentar doutrina tão conhecida,
e outros entenderão .que quando chegassemos
ao artigo que ora está em discussão seria oppor
tuno disputar a matel'ia, e tt'azer a flublico
essas razões doutrinaes de justiça e utilidade,

Eu, Sr, presidente, fui um dos que me re
servei para esta occasião, persuadido de que
era conveniente disputar ao meli010 tempo da
applicação que entre nós devia ter aquelle prin
cipio elementar, maiorll1ente porque vi que no
artigo da presente discussào tinhào os illustres
autores do projecto feito a distincção úe que
convinha estabelecel'·sr. logo para o:> juizes cri·
minae3, e para tempos mais remotos o dos
civeis.

Toda esta doutrina, bem como em qualquer
materia de legislaçãO, nno deve ser só conside
rada sob os principios de justiça e utilidade,
mas tambem sob os de applicação ás circum·
stancias, em que se acha a naçao para que são
applicaveis; de outra malleil'a serill.O só bellezas
de theoria as regras philosophico-politicas que
se estabelecessem, e nno solidas e justas regras
\3ara reger os cidad!los. O juizo por jurados teve
origem em alguns povos da Grecia e entre os
romanos.

Se n!lo fOl'!lO regulados entre elles como o
forào, depois de algull5 seculos entre os inglezes,
e outras naçõe~ que depois os adoptar!lO, todavia
naquella instituiçãO e pratica se vêm os primeiros
elementos de tal estabelecimen to.

Porquanto 'llJi se encontra o ser cada cidadãO
julgado por ouLros de sua mesma qualidade e
igualdade; poderem recusar até certo numero
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os juizes de facto j e uecidir-se a accusaçao por
um modo summario e facil.

o.s inglezes porém é que levarl10 este estabe·
lecimento ao subido gráo em que se acha,
combinando os iuteresses da justiça publica com
o particular de l:ada criminoso j e afastando o
perigo que resulta de serem os cidadãos julgados
por magistrados certos que, com o uso e posse
de julgar exclusivamente, adquirem um certo
orgulho e despotismo ofi'ensivo dos direitos dos
seus concidadaos.

Mas é uecessario confessar de muito boa
fé que o estado em que se acha este estabe
lecimento entre os ingleze~ é devido ás cir
cumstallcias particulares porque tem passado
este povo illuslre e generoso, qUE:' depois de
revoluções por motivos de religiãO e liberdade
foi como de gráo em gráo estabelecendo lOS

tumes, e moral com el1es ligada, que afim
produzirao a oplima conslituiçãO que os rege,
de que faz parle esta oplima instituiçao dos
juizes por jurados. .

Basta ler a historia particular deste juizo, que
modernamente passou pelas mãos de lodos,
para conhecer que isto foi o l'esultado dos coso
tumes, genio nacional, .circumstancias politicas
e instrucção e moral aperfeiçoadas.

NãO é porém tao perfeito este systema que
não possa ser combatido a certos respeitos:
muitos o têm feito modernamente, ainda que
conhecidos por muito pbilosophos.

O conhecimento das provas de facto nao
é tão simples corno se pretende.

As regras de critica para entrar na evidencia
do facto sao proprias da mais apurada pbiloso
pbia j nem todos os factos são por sua natureza
tllo singelos, que fique mui facil avaliar a cer
teza das provas j o conhecimento da crimi·
nalidade do facto é um tanto philosop'bico e
juridico, e nao chega ao alcance de quem não
fÔr illustrado em conhecimenlos juridico-cri
minaes j o fim das leis, que impoem penas
aos criminosos, é estribado Das duas pedras
angulares de nao castigar a inl1ocencia, nem
deixar impunido o delicto, e nos juizos por
jurados a balança inclina-se a deixar impunes
muitos réos, e contra estes mesmós ha o risco
da ignorancia dos juizes, que por pouco illus
trados, levados muitas vezes da raiva do cl~ime,

darao por provados alguns que nao tenh~o os
ultimas quilates de prova perfeita j e se nos
juizos ordinarios ba o perigo da preponderancia
e orgulho dos magistrados, nos dos jurados
ha os riscos de que os juizes de facto, que
sao iguaes cidadãos, p'·opendll.O para livrar ou
culpar sem prova, e por motivos de afIeiçao
inimisades, suborno, ou medo de se acharem
em iguaes circumstancias.

E se por desgraça vemos que se corrompem
juizes, que têm a perder - honra, e fazenda,
como nau será de temer que mais facilmente
se suborne", ou corrompão homens que não

têm tanto que perder, nem indagações a re
ceiar depois de findo o seu julgado?

Demais, Sr. presidente, nestes juizos preva
lece muito a autoridade e intelligencia do juiz
letrado, que p6de quando -quizer e com geilo
no relatorio do. processo apoderar-se da opi·
niao e animo dos que julgão, e fóra entao
melhor que o desgraçado réo tivesse a seu
favor mais votos de juizes letrados, que erll0
então maiores garantias da sua liberdade
civil.

Conheço, Sr. presidente, que muilos magis
trados podem ser corrompidos j mas as cau-as
provêm, de serem nomeados homens inhabeis
por saber' e costumes. de serem mal pagos,
e nao serem punidos quando fallão ao seu
dever.

Em Inglatena são o fiador da bondade de
tal instituiçilO a instrucção quasi geral dos
seus habitantes, a probidade moral dos mesmos,
e a honra publica, re ulLado feliz da posse
diutnrna de uma boa educaçilO, e da liber
dade civil e politica, que lhes afiança a con
stituiçãO, folgando os principaes habitadores
do canelado de verem inseriptos os seus
nomes na lista dos que hão de comI Ôr o
jurado.

QuãO Idiversas, por desgraça, sl10 entre nós
as circumstancias!

Tem·nos faltado instrucçilO particular e pu··
blica, agora é que vamos consolidar a justa
liberdade civil, e o que mais é, f6ra das
grandes povoaçoes ha mui poucos que me·
reção a justa confiança das leis para serem
bons juizes: e a rlesordem, caprichos, IDal·
querenças, inimisades, e até subornos oecu·
paráõ o lugar do justo resultaJo que se deve
esperar da execução das leis criminaes.

Mas nem por isso, Sr. presidenle, pretendo
que não se estabeleça entre n6s o juizo por ju
rados.

Quando estabelêcemos um govel'Oo monar
cbico constitucional, quando trabalhamos pelo
firmar, erguendo u'ma constituiçãO para um
governo repre entativo, fóra absurdo desprezár
ou proscrever o juizo por jurados, quero dizer,
que hajao juizes Je facto para provar dos
crimes, recahindo sobre os juizes ele dil'eito a'
applicaçllo da lei aos casos occorrenles.

FÔra absurclo uma lal proposiça.o; e em
tempos tao illu~trados, quem se airevesse a
sustentar esta proposiçao cobrir-se-hia de adio
publico: e convém plantar este arbuelo, posto
que exotico, pelo menos no interior do paiz, a
cuidar em acclimata1-0 com cuidadoso des·
velo e assidlta cultura j nem depois de ter pas·
sado o artigo, em que se estabeleceu em these
haver os juizos por jurudos, con vinha fazer
outra cousa.

Resta porém, Sr. presidente, examinar se
cumpre já fazeI-o, e se em .todos os juizos.

Nesta questão ardua e difficil, em que têm
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fallado grandes engenhos, deixando theol'ias
methalJltisicas e abstracta,;, forcE'jarei por ajuutar
aos principias philosolJhico·juridicos, já ex·
postos, a utilidade da pI'atica.

Os iilustl'es c01upiladores do projecto esta
belecerão, no artigo que discutimos, que tel'i1l.o
lugar já nos processos criminaes, reservando
para outro tempo os civis.

A minha opinião a este respeito é que tenha
lugar sómente nos juizos criminaes, parecend\)
me desnecessario e inpralicavel nos civis.

Estes têm mui grande differença dos em
que se pretende castigar o delicto ; diversas
s1l.O as fórmas destes processos, e diversas são
as materias que Ilelles se controvertem,

Nos criminaes trata-se sómente de achar
contra o réo accusado as p!'OV>lS do facto cri
minoso que commetteu, e estas vêm a ser
simplices por via de regra; e nos olltros quasi
sempre são envolvidos, principias de direito
com o facto, os quaes tambem ~mdão a maior
parte complicados com certas circumstancias
que fazem mudar a natureza das acções, que se
propoetn em juizo.

Todos os que têm versado o fÔro, e que
entrarão pelo vasto campo da jLlrisprudencia
civil conhecem que a maior parle dos pro
cessos são por tal man'eira complicados, que
a separação do fucto seria pOl' exlremo difficiJ, POl'
não dizer impossivel: demais o cocligo mais
singelo e simples não porá tanto ao claro todos
os factos que produzem obrigações, de que
nascem as acções, que se pos~ão extremar do
direito j além de que compliCll.o-se umas acções
com outras, pOl' maneira que são complicadq,s
os factos com o direito a não poder separar-se
lumino amente,

Sejão exemplos as causas testamentarias, de
prazos, morgados, e mai", que todas as de ser
vidões ; a fÓl'ma pOI'que actualmente se pro
cessão as acções civis são tambem exemplo
desta verdade, e a theoria geral de que a sepa
ração dos faclos é facil e luminosa não se
casa com a pratica, porque a vastidão ,das
materias civis, que cada vez mais se augmentão
com o trato da vida social, torna difficil e im
p.ossivel o juizo dos jurados em taes mate
nas.

Estando pois ao meu ver sustentado que
os estabelecimentos de que se trata deve só
ter lugar nas materias criminaes, não posso
convir tambem que desde já se ponha em
pratica. A base principal do juizo por jurados
em materias criminaes é que os juizes de
facto tendooo daJo por privado, estabelcção os
de dil'eito á applicaçl10 da lei.

Disto segue-se por necessaria consequencia
que a lei deve ser clara, precisa para todos
os ocasos, e applicavel tal qual se acha.

Quem dirá, Sr. presidente, que o codigo
actual esteja nesta circumstancia P Falllo

nelle penas para alguns delictos, e as que ha
forãO escriptas com penna de sanglle.

05 temp0s calamitosos, em que foi promul
gado fizerão delicto o que Lle sua natureza
o não moa, e puzerão penas que não são hoje
em dia applicaveis, e com tanta crueldade e
falta de proporçilo, que perderão por sua mesma
natureza o uso e applicação.

Este sentimento geral dos sabios juri~con

sultos é confirmado pela pratica dos tribunaes,
que têm l'eduzido os juizes a legisladores.

E' pois necessario e justo que haja um co
digo criminal novo, formado segnndo as luzes
do seculo el1l que vivemos, em que mãos
amestt'adas firmanno o direito da segurança,
e jllsta liberdade do cidadão previ não a im·
punidade do crime com penas justas, propor
cionadas aos delictos, e as mais humanas que
forem compatíveis com o bem-estar da socie·
dade.

NeIle mesmo se estabelecerá nova fórma
de indag.u' e processar os delictos, evitando
os processos inquisitorios e vexatorios, perse
guindo só os- que, pelas primeiras confron
tações, forem carregados da verosimilhança ou
certeza de serem réos.

Só então póde ter lugar o estabelecimento
dos jurados, estando assentada a fórma do
processo, e havencio certeza das leis que
impoem pena a cada delicto. (1;' este o juizo
mais seguro que se póde proferir em tal ma
teria: e quando pareça que se não deve re-

otardar aos nossos concidado.os a fruição dos be- o
Ileficios que desta liberal instituiçao lhes póde
resultar, e que levará muito tempo a forllláção
de um codigo cl'iminal) segundo as idéas que
expuzemos, será necessario formar primeira
mente uma lei regulamentar, que estabeleça
uma fórma de processo provisorio, e com o
decretamento da reforma das penas que rigoro
samente se julgarem em desuso.

Quantas CQusas houvessemos de fazer con
trarias a isto serião absurdas, que confundindo
e embrulhando a ordem actual dos nego cios
criminaes, em vez de reformas uleis e salu
tares, produziriãO males incalculaveis e maiores
offensas á liberdade civil e politica dos nossos
concidadãos.

O Sr. Almeida e Albuquerque :-(Não se
entendeu o tachygrapho o)

O Sr. Silva Lisboa :-Sr. presidente, torno
a levantar· me para replicaI' a alguns Srs.
deputados, desejando que o que disser, não
pareça conter a aspereza de controversia. Res
tringirome-hei só a alguns pontos.

Actualmente parece illibel'al e imprudente
controverter, o que se considera já ser de opi
nião publica.

Mas nem sempre a imitaçãO de institutos
estrangeiros, aliás em si bons, é de saudavel
effeito em todo o paiz.
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Bonaparte sem duvida foi terrivel despota,
sendo aborto militar da revoluçãO da França j

porém nillgnem lhe nega a cabeça politica,
com que conheceu e caracterisou o genio e o
estado da naçi10 franceza, quando disse, que
a instituiçãO dos jurados, inlt'<?duzida pelos pan
tomimos da constituiçãO ingleza, nunca se na
turalisaria na França, em que o povo é de tão
viva phanlasia, e de contrarios habitos aos de
Inglaterra tendo vivido em monarchia absoluta
por tantos seculos.

A França sentia os deplol'aveis effeitos da
instituiçãO dos ,jurados nos lempos atrozes em
que predominal'ão os anarchistas, e regicidas:
os borridos jurados silo os que dizião fazer a
justiça do povo, remetlendo á gilhotina os réos
ainda sem pr,ovas, dizendo estarem satisfeitos
em 8'ua cnnsciencia.

Ainda depois da presente -monarchia consti
tucional, os jUl'ados são eleitos pelos prefeitos
das cidades, entre as pessoas de consideração
pela sua intelligencia e propriedade i o que é
nova especie de eorpo de magistratllra. EI-rei
Luiz XVIII, haverá tres annos mandou á Ingla
terra a MI'. Coltu, para bem se inteil'ilr do ~ys

terna do jurado inglez i afim de applicar, no
possivel e praticavel, á França, onde se acha
publicada a judiciosa obra daquelle sabio a eStie
respeito.

Duvido que no Brazil, ainda por conside
ravel tempo, se possa adoptar o methado bri
tannico, que traz muitos encargos aos eleitos
jurados, impondo graves penas aos que fazem
subterfugios para não exercerem esse ·officio.
Os Srs. preopinanles parecel'ão ter dado razões
triumphantes, allegando, que a instituiçãO dos
jurados se introduzira em Inglaterra quando
era barbara i que existia em outros povos em
quanto o despotismo se não estabeleceu nas
monarchias da Europa j que os ingleze' até já
estabelecerão a dita instituiçãO na India, e
Serra LeÔa, onde os povos são muito menos
instmidos que no Brazil.

Porém é necessario que nos recordemos da
historia particulal' de Inglaierra, que tem hor
ridos exem pIos de despotismos do goverllo, e
de cl'ueldades dos juizes publicas j e que a dita
instituiçãO (segundo dizelh os classicos escri
ptores de Inglaterra) é de immemorialorigem,
que vai além de nove seculos.

O progresso das luzes, e do christianismo, é
o que tem alli humanisado a nação britannica,
e conf'tituido os seus jUl"ados, e juize!! mais hu
manos, nll.o applicando o rigol' de suas, ainda
mui barbaras, leis criminaes. -Além de que
faz muita dilferença continuai' uma naçll.o seus
usos e costumes, e proporcional-os gradual
mente aos paizes que conquistão do que o
introduzir institutos antigos e peculiares de
naçOes estranhas, e sem preparatorio de educaçllo
e tempo, em paizes, por seculos, govemados
por mui djverso regímen político. Quanto á

intro,iucçãO dos jurados na lndia, ella é de
modema data, sendo di"igida a sua adopção
pela discreta economia do governo inglez, e de
seus comll1issarios, qne acharão facilidades,
tanto pela força do exemplo dos jurados entre
os nacionae ,como por ser, como e tes dizem,
os Indios um povo agudo, e, além de lim'e, in
dustrioso, docil, e man.~o, sendo habituado á
subordinação, 0110 propenso a crimes grandes,
pelo seu adio á efTusão de sangue, ainda de
auimaes, segundo os principias de sua religiãO,
nota·se a sua agudeza, com que nos seus
traficas fazem, até sobl'e o dedo, contas de
,juro composto por dias e horas.

Quanto á introdncçã.O da dita instituição na
Sen'a LeÔa nM admira, por ser a povoação
ainda mui pequena, além de que os inglezes
estão preparando a calonia pUL'a maior civi·
lisação, fazendo vir da Serra LeÔa negrinhos
para aprenderem nas escolas lancastel'ianas de
Londres, reconhecendo na genle do paiz habi
lidade para os conhecimentos snperíores, como
já bem tinha notado o nosso escriptor Fal'ia
e Souza na descL'ipÇão do Senhorio ele Gui
né, que Portugal deixou perdei'. Lembro-me
de ter lido no acreditado escl"iptor f"ancez
ML', Laborde, membro do instituto nacional
de Pariz, na sua obra Educação pelo ensino
mutttO, que elle presenciára o agrada vel es
oectaculo de nas ditas escolas subirem aos
~rchibancos superiores os negrinhos de Guiné,
entretanto que desciàO os filhos dos lords
inglezes, á par dos quaes se dava igual ins·
trucÇãO das primeiras letras.

Elle tambem ahi refere, que em taes es
colas se havia introdu~ido a instituiçã.O dos
jurados para u ca:tigo dos men inos, sendo
estes os juizes de facto, com o que erão dou
trinados a bem julgar COIll jnstiça e huma
nidade sobre as culpas dos seus condisci
pulos. Sem duvida o mesmo é passiveI
entre n6s, pois até os indigenas do paiz
têm os olhos vivos que bem indicllo a grande
viveza de espirita, e natuL'aes habilidades,
bem podendo dizer:

Est Dett8 in nobis, agitante calescimu.9 illo
Pórlanto, concluo, que, quando enlre 116~

houverem taes estudos preparatorios, mais
humanos habitas, e melhores codigos, não
tenho duvida que terá cabimento a insti·
tuiç1l.o dos jurados no CL'ime, - c ainda no
clvel. Eu s6 conteslei, e contesto, a imme·
diata introducçã.O antes da reforma das leis
e dos costumes. Assás já vimos exemplos pro·
ximos de violento influxo do povo no juizo
dos jurados sobre abuso da liberdade da im·
prensa, e ainaa de juizos nos tribunaes, cer
cados de partidistas tumultuaria" dos r(>os.
Não e attendendo a estas considerações, ha
justo temor de passarmos por casos fataes,
e por muita variedade de cousas não expe
rimentadas.



158 SESSÃO EM 21 DE OUTUBRO DE 1823

o Sr. Brant Pontes lambem offel'eceu o
seguinte additamento, depois de o ter moti
vado em um di curso que o lacbygrapho Pos
sidonio fez inintelJigiveJ.

(C Proponho o segllinle additamenlo ás pa
lavr,ils juizes e t1"ibunaes-sendo desde já pu
blicadas as uas sessOes. (Salva a redacç~o.)

Brant. ,,-Foi apoiado.
Lembrarão então alguns Srs. deputados que

esta materia tinba lugar proprio para se tralar)
que era o titulr) do poder judiciario, e que
por ora só como prevenção se podt:ria ad
millir, para e-labelecer a publicidade das
se sOes dos tribunaes existentes.

Assentou-se por isso que a emenda devia ser
proposta como indicaçllo na hora propria, e
nisso conveio o seu illustre autor.

O SR. PRESIDENTE declarou adiada a dis
cussllo ter dado a hora elas indicaçoes.

O Sr. Montezuma :-Nada ba mais des
graçado do que despender a naçllo as suas
rendas para obter certos fins, e só dellas
se aproveitarem os illdignos sem que tenhão
a applicaçào que devem ter. Gastão-se grossas
quantias para a sustentaçll.o da tropa, e o pobre
soldado nem sequer come pll.o de boa qua·
lidade. .

Eu conheço, Sr. presidente, que nll0 é llluito
proprio apresentar nesta a sembléa o pllO
que se dá á tropa, mas eu qnero que se co
nheça pela vÍ-ta delle, como se dilapidão os
dinheiros publicos, e se alimenta o pobre sol
dado, o defensor da nação. (O omdm' ti1'ou
de ~tm lenço ~t1n pão ele munição e mostrando-o
á a3,~e1llbléa, continuou.) Será este o pãO 'que a
naçao quer que os seus soldados comão? Estou
c~rto que nãO, mas aos c6mmissariados assim
faz conta. E de que servem estes commissa
riados? As circum tancias da guerra os fazem
necessarios, m'as em paz eu nãO vejo que
elles sirvão senllo de peso ao thesouro..... ,

Estas con"ideraçoes me determinão a fazer a
presente

INFlICAÇÃO

(C Proponho que a commissllo de guerra
apresente quanto antes um projecto de- lei
sobre o modo de ser fornecido o exercito do
imperio, ficando extinctos Os com missariados nos
lugares onde existem, havendo todavia con
templaçao com os empregados desta repartiçao,
que têm servido bem.- O deputado Monte
zuma. )

Requerida a urgencia, foi apoiada e appro
vada sem diSCUSSãO, e feita a 2" leitura, julgou
se materia de delibel'açllO, e entrou em de
bate,

O SR. ANDRADA MACHADO offel'eceu esta
emenda:

cc ProlJonho que se commelLa á commissllo

.de guerra que tome em consideração o melbor
modo de fornecer o 'exercito. tendo em vista
os· abusos cio methodo actual.-Andrada Ma
c7wdo. )-Foi apoiqda,

o Sr. Calmon :-Eu reqlleiro que esle pão
que apresenla o nobre depntado o Sr. Mon
lezuma, seja remelliclo á com missãO de s-aude
publica para examinar se é damnoso á saude,
e poder exigir-se a responsabilidade dos cul
pados quando os bajãO.

Julgou-se discutida a matel'ia, e concor·
dando o Sr. Monlezuma em que a sua incli
caçno fosse posta a votos, segundo a emenda
do Sr. Andrada Machado, propoz o Sr. presi
denle:

1°. Se devia encarregar,ge á com missão de
guerra o regular o mel boI' mod9 de fornecer o
exercilo.-Decidio·se que sim.

2°. Se . devia remetter o pilO á commissão
de saut!-e publica, pela fórma que requerem o
SI'. Calmon.-Venceu·se que sim.

o Sr. Andrada Machado pedio a palavra, e
no fim da sua falia offereceu a seguinte

INDICAÇÃO

cc PI'oponho que se mande ouvir o bispo de
l'vhlrianna e o ouvidor da comarca de S. João
d'EI·Rei, sobre a população e divi ão da fre
guezia de S. JOão cl'EI·Rei, e que se diga ao
go\'erno não prôva a dita igreja emquanto se
allo decidir a di\1isãO ou conservaçllo da inte
gridade da dita freguezia. - And1'adct Ma
chado. »

Requerida a urgencia foi apoiada, e appro
vada, e feita a 2" leitura julgou-se maleria de
deliberaçãO e entrou em debate.

O SR. CARNEIRO DA CUNHA ofl'ereceu o seguinte
additamento á indicação:

cc Que igualmente se faça exlensiva a lodas
que tiverem mai de oilo mil almas.

cc Paço da assemblea, 21 de Outubro de
1823.-Camei7·o da Ounha, »-Foi apoiada.

Fizerão-se algumas observações, e o mesmo
Sr, deputado Carne.iro da Cunha mandou á
mesa a seguinte emenda:

(C Que se comprehenda na indicaçãO do Sr.
Andrada Machado a freguezia de Goyana, que
está vaga.

(C Paço da assembléa, ele, - Oa7'neiro da
Ounha. )-Foi apoiada.

O SR. ARAUJO LIMA pedio igualmente a
pala vra c fez tambem uma emenda nestes
termos:

« Proponho qne' se officie ao govel'Oo para
exigir dos bispos, ouvidos os magistrados ter
ritoriaes, informaçoes sobre as igrejas que é
preciso sejão divididas, devendo os mesmos
bispos pÔr aos vigarios, que daqui em diante
forem providos) na intel1igencia de que se vai
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proceder a esta divisão. - Amtrjo Lima. »

-Foi apoiada.

o Sr. Costa Aguiar:- Sr. presidente, nllO
me opponho á inuicação elo Sr. Andrada Ma·
chado, em vista das razões por elle eJtpres
sadas, e particular1l1ent'~ pel;a grande popu
lação da freguezia ele S. Joilo d'El-Rei) porém
quizera, que semelhantes providencias fussem
geraes e extens;vas, em todas as provincias do
imperio, ás outrds fregueztas que se achassem
nas mesmas, ou em identicas circulllstancias,
e que quanto ant!::s se tratasse de Uill,l

reforma geral sobre tao interessante e UI'

gente objecto. Quanto ao que propõe o Sr.
Càroeiro da Cunha, como em additall1ento
áquella indicação do Sr. Andrada Machado,
louvando muito as intenções do illustre pre
opinante, Mo posso convir em que desde já,
e sem os esclarecimentos necessarios, e mais
averiguaçoes, a que se deve proceder se faça
isto extensi vo, COlOO elle quer, a todas os fre
gue:r.ias, que tiverem mais de 8 mil almas, POl'
que nem temos por ora os dados necessarios
para tanto, nem isto é materia sobre que se
decida precipitadamente, e sem ouvirmos os
reverendos bispos, e os respectivos ministros
terriloriaes. Quanto porém ao que o mesmo
honrado membro, o SI'. Carueiro da Cunha,
propõe na sua outra indicação sobre a fl'eguezia
de Goyana, se e]]a está com effeito nas me mas
circull1stancias, que a de S. JoãO d'E;I-Rei, e
sobre ella existem já todos os esc1al'ecimentos
e mais dados precisos, corno me parece que
existem, até por ser bem conhecida a sua
extensa população, neste caso, não me oppon lia
tambem que se faça extensiva a l'equisiçll.O
do Sr. Andrada Machado á referida freguezia de
Goyana, estando vaga, como se inculca.

E aproveitando tM opportuna occasião, ap
provo não só a outra indicuçãO do Sr. Araujo
Lima, que pede se officie ao governo, a6m
de obter dos bispos as inl'ormações sobre as
igrejas que é preciso dividir, mas igualmente
eu amplio ainda mais esta rcqllisiçàO é qui
zera se exigisse do governo os esclarecimentos
necessarios. Eu julgo tanto mais necessaria estas
I'equisições, quanto é evidente que sem ellas
nllo poderemos providenciar negocio de tanta
mau ta. E' sobretudo nas provincias do norte
do Brazil, e com particularidade nas d€ Ma
ranhão e Pará, que se fazem ab 'olutamente
indispensaveis semelhantes divisões de l'regue
zias. No Pará exi tem algumas de um terri
torio extensissimo, cujos freguezes se achao a
uma distancia grande, e, o que é peiol', tende
de con-er os riscos do va to Amazonas, e dos
c1iffel'entes outros que nelle desagllão, existem
outras, qne talvez devão ser abolidas, para e
estabelecerem etL1 lugares mais commudos aos
povos e ás suas precisões.

Na grande ilha de MaraJó com particula.

ridude precisa·se de lima inteir.l reforma a
e~te respeito, etc. O mesmo acontece na co
marca do Rio Negro, que de certo se acha
em peiores circumstancias, attenta a sua ex
tensão, e distancia do Pal'<l, ou para melhoI'
dizer, allento o misero e desgraçado estado de
abandono, a que tem sido votada a provincia
do Pal'á, e com particularidade a comarca do
Rio Negro, onde tem sido sempre II sMe de
tyrannos e perversos governadore~, que no
furor. de suas paixões têm por maneiea tal
perseguido os habitante daquella comarca, que
povoações iuteit'as se achão quasi abandonadas,
sendo que por isso é de absoluta necessidade
pl'ovidenciue nllo só sobre a extincção de al
gumas fr!!guezias, como sobre a creação de
outras, em lugares mais cOl1lmodos aos povos,

O que deixo ponderado sobre o Pará, é
tambem em grande purte applicavel pllra a
pl'Ovincia de Goyaz, onde igualmente se fazem
necessarias as requisições, que exijo )1a minha
indicaçao, particularmente pam com conheci·
mento de causa pOllermos es tabelecer mais
algumas freguezias nos limites de ambas
aquellas provincias, afim de facilitar-se a com
illunicação do Pará por aquelle lado, como em
tempo oppOltuno melhor mostrarei, reservando
para então alguma outras observações, que
não c:abem agora. Em vista do que expendido
6ca, appeovo a indicação do SI'. Andrada Ma
chado, e a do SI'. Cal'lleiru da Cunha, quant(l
a Goyan.a, e, conforman10-me CQlI1 a do
Sr. Araujo Lima, offclreço tambem á conside
ração da asselüblea o que exijo na seguinte
emenda:

« Proponho que se exijão do governo os
esclarecimentos necessarios nll.o só sobre o nu
mero da freguezias e suas capellas filiaes, mas
igualmente sobre a conveniencia ou não con·
veniencia da divisãO das mesmas freguezias,
ouvindo a este respeito os Revds. bispos, e os
competentes provedores das diversas comarcas.
-O deputado Gosta Agllia'(. )l-Foi apoiada.

o Sr. Henriques de Rezende tambem
pedio a palavra, e offereceu 'uma emenda
concebida nestes termos:

cc Proponho que os bispos informem, tendo
ouvido o parocho ou encommendado actual.
Hell:l'ique8 de Retende. )l-Foi apoiada.

Deu então a hora de levantar-se a sessll.o j

e o Sr. Carneiro da Cunha requereu proro
gaçào para se concluir o debate j porém sendo
cousultatla a asselllbléa, decidio·se qu~ nll.O
tinha lugal', e ficou adiada a discussll.o.

O SR. PRE IDENTE deu para a ordem do dia
o pl'ojeclo de constituiçàO.

Levautou-se a sessão depois das 2 horas
da tartle.-Miguel Galmon du Piln e Almeida,
secretario.
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11Im. e EXlli. Sr.-A assembléa geral, consti
luinte e legislativa do imperio do Brazil, sendo·
lhe presente o parecer da commissão de legis
laçl10 sobre o requerimento de Santiago Gar
rido, que se queixa de lhe ter sido tomada pelos
officiaes da alfandega desta cidade;l quantia de
mil e cem pesos a pretexto de não ler manifes
tada na segunda arribada que fizera a este porto,
na viagem que seguia de Buenos-Ayres para
Gibraltar, apezar de ter feito a refel'Ída manifes
taçllo daquella mesma quantia na pr1meira vez
que arribou: manda participar ao governo que
precisa para deliberar sobre esta matel'ia ·que
lhe sejll.o remellidas informaçoes exactas da
mencion ada tomadia, e das razOes de não ter
sido attendido o supplicante nas suas queixas
contra aquelle procedimento. O que V. Ex. le
vará ao conhecimento de Sua Magcslade Im
perial.

Deus guarde a V. E~. Paço da assembJéa, em
21 de Outubro de 1823.-João Seve'l'iano MacieZ
da Costa.

Reunidos os 81'S. deputados pelas 10 horas da
manhã, fez-se a chamada, e acharão-se pre
sentes 73, faltando com causa os Srs. Pereil'a da
Cunha, Al'aujo Gondim, Ribeiro de Rezende,
Paula e Mello, Andrada e Silva, Camara e
França; e sem ella os Srs, Ribeiro Campos e
Lopes Gama.

O SR. PRESIDENTE declarou abel'la a sessl1o, e
lida a acta da antecedente foi approvada.

O R. SECRETARIO MACIEL DA COSTA leu os se
guintes officios do ministro de estado dos ne
gocias da guerra:

« IIIm. e Exm. Sr.- Accuso a recepçll.o do
offieio de V. Ex. de 14 deste mez acompanhando
o requerimento, e mais papeis do soldado Ma
noel Madruga de Biltencourt, e em consequen
cia devo informar a V. Ex, que o governo
negou a baixa ao referido soldado por ter tiào
participaçao do commandante do. corpo em que
ell,e serve, de haver desertado ha mais de dous
annos, tendo por isso o governo ordenado, que
fosse punido conforme as leis; aggravando-se
agora aquelle crime com a faUa de verdade, com
que requereu á a sembléa geral constituinte e
legi laliva, cltlumniando o governo: o que V. Ex.
levará ao conhecimento da mesma as~embléa.

« Deus guarde a V. Ex. Paço, em 20 de Ou
tubro de 1823.- João Vieira de CaTvalho.
Sr. Jo!.lO Severiano Maciel da Costa. ,,-Foi re
mellido á commissão de guerra.

« IIIm. e Exm. Sr.-Respondendo ao officio

quanto á que é limda do no so atrazamento em
luzes, já se tem responJido victoriosamente; e
eu quizera que o nobre deputado, que defendeu
com ella a sua opiniao, se recordasse do estado
de luzes em que seJlChavllo os inglezes, quando
admillirão essa inslituiç!.lO, porque se a isso at
tendesse, n!.lo diria que s6 a poderemos ter
quando chegarmos á civilisaçll.o actual dos in-

e
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RESOLUÇÃO DA ASSEMBLÉA que V. Ex. me dirigio em data de 14 do cor·
rente ltlez, no qual tratava sobre a legalidade
dos vencimentos do actual inspector do arsenal
do exercito, commonico a V. Ex., que n:lo 11a
vendo lei, que designe os vencimentos de taes
empregados, e tendo até aqui sido diversamente
arbltrHdos j resolveu o governo considerar o
actual, que é coronel engenheiro, como empre·
gado em diligencia activa, e como tal regulados
os seus vencimentos pela lei de 12 de Junho de
1806. O governo accrescenta, que o referido
emprego é da maior assiduidade, e de mui~

trabalho e responsabilidade. O que V. Ex. levara
ao conhecimento da assembléageral constituinle
elegi lativa.

cc Deus guarde a V. Ex. Paço, em 20 de Ou
tubro de 1823.-João Viei'ra de Carvalho.-Sr.
João Severiano Maciel da Costa. )l-Foi remet
tido á commi5s!.lo de guerra.

O SR. MARIANNO DE ALBUQUERQUE mandou á
:nesa o diploma do Sr. Manoe] Pacheco Pi
mentel, deputado pela provincia do Ceará. 
Foi remettido á eornmissão de poderes.

Passou-se á ordem do dia, qne era o projecto
de constituiçãO; e entrou em di-cussão o arl. 13
que ficára adiado com as emendas offerecidas
na sessão antecedente.

Entrar!.lo então na sala os Srs. Lopes Gama e
Ribeiro Campos.

( Fi:Cllarão os Srs. Costa Carvalho e Gomide,
mas não se entendeu o tachygrapho. )-

o Sr. Vergueiro : - Esta questll.O é segu
ramente a mais importante que se tem apresen
tado á nossa consideraçll.o, porque a segurança
pessoal e a propriedade do cidadãO são os prin
cipaes objectos a que se dirigem todas as leis
da sociedade.

Não pareça portanto em mim demasia se ex
pender algumas das razOes que já se têm dito;
a importancia da m~teria a isso me obriga,
apezar de terem fallado t!.lo distinctos ora
dores.

Sr. presidente, no projecto diz-se que se
admillão sómente jurados por ora nas causas
crimes, e que as civeis se decidão por juizes e
tribunaes. Entre as emendas que se têm ofIe
recido se propOe em uma a admissão dos ju
rados desde já tanto nas civeis como nas crimes j

eu sigo esta, para que se admillão em ambas, e
quanto antes.

Algumas razOes se têm produzido em geral
contra a instituiçãO dos jurados , .

PRESIDENCTA DO R. RIBEIRO DE ANDRADA

PARA MANOEL JACINTHO NOGUEIRA DA GAMA
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glezes, pois seguramente estamos mais adian
tados do que elles estavão no tempo em que
estabelecerno entre si o juizo dos jurados......
Pelo que pertence á confusão da nossa legislação,
que tambem tem servido de argumenlo contra
a creaçllo deste juizo, confesso que nenhuma
força lhe acho. _

O jurado pronuncia sobre a exislencia do
facto, e o juiz faz a applicaçao da lei; portanto
se esta é' confusa o juiz é que se vê no embaraço
e nãó o jurado, porque o facto de que elle só
conhece n:lo está no codigo; as pro\"as acllão
se nos documentos ou nas testemunhas.

Logo, parece que por mais complicada que
seja a legislação, sempre o jurado póde desem
penhar bem o seu dever. Na actual adminis
traçllo da jusliça é que a confusão das nossas
leis tem perniciosa influencia, pejo enredo dos
rabulas combinados com a lIJalllvolencia dos
magistrados, que muitas vezes andão de mãos
dadas.

~J10 quero dizer com isto que todos os ma
gistrados são máos; mais muitos o são; e
acontece que ainda os bons muitas vezes nada
podem fazer em beneficio das partes, cujos li·
tigios se prolongão a ponto de ser mais pro
veitoso perder a causa em principio do que
ganhaI-a no fim de largo tempo, com despezas
maiores do que o valordella, além da perda do
tempo, que poderia empregar-se com utilidade
propria, e até do estado, que fica assim privado
dos interesses que poderill.O resullar-lhe do seu
trabalho..... , . , . , , , , , . , .. , ' ,

Portanto, quandfl dos jurados e nM til'asse .
outro beneficio mais do que aeeelerar os pro
cessos, já esse era bastante para nos decidir a
admillil·os, pois até se desoccuparill.O do ba
rulho das demandas grande numero de braços,
que se empregarião com vantagem nos eliffe
rentes lugares e officios da' sociedade, que
muitas vezes se largl\o pelos cartorios dos es
eri"ll.es para se viver de chicana.

Ora, se isto succede quando o magistrado é
bom, que fará quando elle prevarica! E como
deixará de ser grande o numero dos máos,
quando tudo os auxilia para isso? Todos nós
sabemos qual é o resultado de uma resi
dencia ; ainda que o millistro tenha commellido
toda a casta de abusos, vendido a justiça, e
feito quantas maldades lhe vierem ao eSlJi
rito para augrmmtar o seu p::llrimoniô, ou servir
os seus caprichos, sempre o syndicante arranja
as c.ousas de maneira que saia muito bem, e
digno de occupar outro lugar j para não suc
cedel' assim !'llo precisas provas muÍlo publicas
dos seus crime,:, ou parte !Oui poderosa que o
persiga, e é portanto 111 ui raro que fique cri
minoso um magistrado,

Talvez se diga a isto que d'ora em diante não
ha de ser as im, porque o governo não é o
antigo; mas en respondo que nM confiemos

'rOMO VI

tanto em que a nova ordem de 'cousas ha
de- operar tão feliz mudança j devemos antes
suppÔr que sendo magistrado o que ba de
conhecer dos delictos do outro, deve ser o
mesmo o resultado j os habitas inveterado~ não
se perdem com essa felicidade.

O unico remedia de que se til'aria vantagem
para melhorar a magistratura sel'ia o separar os
bons dos mãos para empregar só aquelles:
mas quem os ba ele differençar? Todos sabem
que os crimes dos magistrados OCCullllo-se j

~ão como os dos medicas, qne se attribucm
á natureza·; e na verdade na maiol' parte
dos casos não se sabe de quP lado está a
culpa.

Querer pois melhorar á magistratura por
effeito da nova ordem de cousas é um errá;
o unico meio de evitar o que se sotTt'e com
ella é instituir os jUl'aelos, e inslituil·os tanto no
civel como no crime. São elles os unicos em
que póde ter inteira confiança, porque são da
escolha dos cidadãos pelo direito ele rejeitar
os que reputllo suspeitos, e por que se hoje
julgão, podem amanhã ser julgados por elles j

circumstancia que evita o receio de parcia
lidado..... Tenbo ouvido dizer que nas corn
moçOes populares os j\lrados podem, lendo de
julgar os envol vidas nellas, levar-se da in
fluencia do povo para condemnarem os réos ,
mas se neJles póde ter lugar essa influenci.. ,
não sei porque a Tlllo terá lia magistl'ado;
e a meu ver mai~ perigosa ella é para decidi,'
e~te do que aquelles; além ele que, razOes para
não se admillir a inslituiçao dos jurados pa
rece·me que nll0 tem lugar depois de ter pas
sado como direito individual o haveI·os, e
todavia um nobl'e preopinante mostrou bem
inclinar-se a que os nll.o houvesse.

Eu, como já disse, n:lo posso admitlir nem
a differença do crime ao criveI, para os havcr
eu; umas causas, o em oulras nllo; e como
todos concordll.o em lJue os haja no crime,
porque se julgA ahi mais faci! o conhecimento
do facto, eu direi que ao ~ontrario estou per
suadido que no crime ha mais diJficuldades a
vencer j que é necessario que haja para marcar
o gráo de imjJulaçllo uma razão atilada, c
por assim dizer, 11m tacto muito fino.........

Por todas e 'tas razOes sou de parecer que a
instituiçãO dos jurados é a unica capaz de
manter tanto a segurança pessoal como o direito
de pl'opriedade j e por isso volo que os haja
tO.nto no civel como no crime, sem esperarmos
por novos codigos j embora as leis s'j:lO com
plicadas; esse embaraço pertence ao n1Jgistl'ado,
porque o jurado conhec simplesmente do facto;
e com o andar .do tempo corrigiremos as leis,
tendo desde já esta garantia, a unica que póde
remediar males inveterados, de que com tanta
justiça nos queixamos.
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o sr. Carvalho e MeUo: - Quando fallei
nesta materia pela primeira vez, mui claramente
e de muito bom som, disse que devia estabele
cer-se o juizo por jurados, e nllo conclui dos
argumentos que pr?pu~ que se p~osc.re~esse do
nosso codigo constItucIOnal esta IDStItUIÇllo be
neBca e liberal.

Considerei o objecto por todos os lado.>, e sem
me desluwbrar só com as doutrinas brilhantes
dos que falIão della, prol'urei cavai' no uso
antecipado que pretendiamos fazer della os
males a que nos precipitariamos, se de re
pente e intempestivamente a mandassemos pôr
em observancia, sem remover os embaraços
que po.dillo provir da sua accelerada pra-
tica. '

Os argumentos com que provei e,nUlo as
minhas Asserções 0:10 farão combatidos es
pecial mente; LUas com a gene~alidade_da pre
potencia e cO~TUpÇãO dos magl~tra~os. se pre
tendeu cousoltdar a prompta It1stltUlção dos
jurados. Eu pertenço a essa classe, hoje em
dia tllo insultada; o que passou por moda
desde as côrtes de Lisboa i e nM pretendo
defendel-a só porque á ella pedenço j direi
comtndo, no mesmo sentido em que fallou
nas mesmas cÔrtes um c;abio magistrado, que
se nao deve clamar geralmente contra todos
porque alguns têm abusado; que e dev~m

cnstigar asperamente os que forem ddm
quentes, e com tanta mais a pereza quanta é
a indignidade, com que abusllO dos ~eus de
veres i que se nllo neve desautol'l ar esta
classe que exerce o poder judiciaria i que a
sua degradaçll.O tem por causa, como já disse, a
má escolha e a impunidade, com que fic110 os
que são reprobos: e que sempre hão de haver
homens designados para exercer este podei',
qualquer que seja o nome que se lhes dê, e a
fórma com que se regular a .administração da
justiça.

Quando esta se regular no codigo que estamos
a formar, então sabendo-se quantos magistrados
ficll.o, quantas as inslancias e qual o ultimo tri
bunal de jelstiça, entao se encontraráO as bases,
em que se ha de formar a lei regulamentar, de
que fanei para poder ter lugar a institui ão dos
jurados em materia. criminal.

Sem estas é impossivel formal-a, de modo
que possa ter lugar o processo e andamento dos
referidos juizos de jurados j e talvez, e que é a
minha primeira opiniao, seja ne::essario formar
primeiramente o codigo criminal para ter
justo e razoado lugar o que pretendemos es
tabelecer.

Depúis de cançados debates nesta materia,
em que jovens deputados arrastados só pelo brio
lhante das doutrinas dos tbeoricos modernos,
quizerão sustentar que immediatamente se pu
zesse em pratica a doulrina dús jurados, as
cÔrtes de Lisb::>a, seguindo os pareceres dos
homens sisudos, a quem a experiencia, junta a

principias luminosos, fizera ver que el'a pt'U
dente e cauteloso preparar primeiro o terreno
bem, como fazem os experimentados agricul
tores, estabelecerão que esta instituiçao teria
lugal' na formatura do;; codigos, doutrina por
certo sabia, amestrada e segLII'a.

Vi Com SUIllIllO desprazer, S'·. presidente, que
alguns dos illustre" deputados estranhárão que
eu dissesse que a no sa nação estava pouco
adiantada em in tr.ucção, e por consaquencia em
llloralidade, Eu não pretendi deprimil-a; disse
a verdade neste augusto -recinto, onde deve
reinar a mais ampla franqueza j não neguei,
nem podia negar que havião engenhos abali·
sados j mas por haver alguns não se segue que
seja illustrada toda a nossa nação, e as causas
sl10 patentes a todos os que sabemos com quão
pouca cautela sE' tem tratado da instrucçãO pu
blica. Verdadé é que -para o couhecimento do
facto bastarião o senso commUll1 e uma boa 10
gica pratica; não é este, porém, o resultado de
uma instrucç110 geral?

Deixo de fallar mais desta mataria, Sr. presi
dente, porque a minha boa fé e ingenuidade é
patente e provada ha longos anilas j e nesta
mesma discussão mostrei que queria o bem,
lUas com a justa discriçãO de cooperar para elle
em circumstancias e tempo opporluuo, porque
o legislador cauteloso regula as cousas com mao
pl'Udente e circumspecta; não derriba de re
pente o velh.o para lhe substi tuir novidade que
não quadre ás circumstancias j previne as di[fi
cu Idades e repelle os obstaculos j assemelha-se
ao la vmdor que não planta em tempo improprio
nem ew terreno que nao esteja preparado.

Quanto aos jurados em materias civeis, sus
tento e sustentarei sempre que ha nisso impro
priedade, porque já mui largamente expuz a
difficuldade ou antes impossibilidade de ex
tremar o facto do direito em ma!'erias ci veis,
que jámais pessoas, a quem não fÔr familiar o
conhecimento da jurisprudencia civil, poderáO
con hecer ao todo do facto que produzia a obri
gação' porque sllo nelles muitas vezes inhel'(:ntes
regras de justiça, o que é familiar sómente aos
imbuidos nas regras ela lei. Mas, neste caso,
ainda que um dia se quizesse que houvessem
jurados em materias civeis, era necessario que
se formasse um novo codigo, e que segundo as
regras, em que de novo se firmasse a adminis
traçao da justiça, se formatisasse processo es
pecial para o juizo dos jurados, s em o que tudo
será desordem e confusão.

O Sr. Araujo Lima depois d'um largo dis
curso offereceL! a seguinte emenda:

cc As malerias crimes serão julgadas por -ju
rados, os quaes terãO lugar logo que se fizer
novo codigo. Emquanto ás causas civeis as leis
estabeleceráo os casos e o modo porque elles serão
admittidos.-Ara~joLima. »- Farão apoiadas
ambas as partes.
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O SR. PRESIDENTE declarou adiada a dis
cussão por dar a hora dos parecere~ e indi
caçOes.

o Sr. Lopes Gama, "como relator da com
missão de petiçOes, leu o seguinte

PARECER

cc Foi visto pela com missão de petiçoes e re
querimento de Izabel Maria e Luiza Joaquina,
em que pedem a esta assembléa, haja de julgar
nulla a venda de alguns bens, feita por Fran
cisco Raposo de Vasconcellos, os quaes lhes
pertencem por direito de herança. A com
missão é de parecer que nl10 compete á assem
bléa o conhecimento desta pretenção, mas sim
ao poder judiciario, a quem as supplicantes
devem recorrer.

Paço da assembléa, 21 de Outubro de 1823.
-José Teixeim da Fonseca Vasconcellos.-D.
Nuno Eugenio de Locio e Seilbitz. - Lucio
Soa7'es Teixeira de GO'Lwêa.- Oaetano Maria
Lopes Gama. ll-Foi approvado.

O Sr. Teixeira Vasconcellos, por parte da
commissão de saude publica, tambem leu o se
guinte

PARECER

« A commissão de sallde publica examinando
o pão offerecido pelo Sr. deputado Montezuma,
acha, pela inspecção e pelo paladar, que é
composto de milho e de algum trigo, sem qua
lidade alguma que o faça nocivo á quem delle'
usar.

(C Paço da assembléa, 22 de Olitubro de
1823.-José TeixeÍ1'a da Fonseca Vasconcellos.
-Candido José de Amuio Vianna.-Antonio
Gonçalves Gomide, )l-Foi approvado.

o Sr. Rodrigues de. Carvalho, por parte das
commissOes reunidas de constituição e justiça,
leu o seguinte

PARECt.""R

« As commissOes de constituição e legislação,
examinando o officio do ministro e secretario
de estado dos negocios do imperio, o officio
dos tres membros da junta provisoria de Per
nambuco, e a copia, por certidãO, do ol'ficio do
governo da Parabyba, acharão, que o govemo I

de Pernambuco expOe e prova por documentos,
que no dia 15 de Selem bro, parte da tropa
prendeu o governador das armas, dando por
causa estar este munido de instrucçoes se
cretas para arvorar o despotismo e acclamar
no dia 12 do presente Outubro absoluto o im
perador'

« Que depois Jeste absurdo, quatro officiaes,
dous dos batalhoes da 1" linha, um do es
quadrão de cavalJaria e outro de artilharia mi
liciana, e algum povo, intimarão á caruara, que
havião deposto o governador das armas; que
era necessario fazer o mesmo ao presidente

e secretario do goveruo provisorio, para o que
devia acamara compromelter-se em nma
pessoa do povo i o que sendo feito pela ca
mara lavrarão uma acta, em que se decla·
rarão depostos o presidente e secretario do
governo civil, e o governador das armas, e
ordenarão que assim se participasse ao go·
verno, o qual promptamente se resignou á deli
beração,

cc Consta de um documento que antes desle
facto, tres ol'ficiae5, um denominado Cazumbá,
outro Roma e um ajudante do 10 batalhãO,
for1\o intimar ao presidente e secreLario que
se demittissem do governo por deliberação da
tropa, ao que annuindo logo o secretario, nao
accedeu o presidente, sem que se lhe apre
sentasse um assignado da lIlesma tropa, pelo
que se retirarão os Lres officiaes, deixando uma
peça de artilharia assestada na rua do Collegio
fronteira ao palacio.

cc O ministro de estado, cingindo-se á nar
ração da junta, suppOe que uma grande parte
das desordens de Pernambuco provém da ex
'cessiva liberdade de imprensa, pede que se
autori5e para dar as pl"Omptas e necessarias
providencias, que exigirem a liberdade e segu
rança individual.

cc As commissOes virão com muita magua o
criminosos procedimentos da tropa, que ex.orbi
tando dos seus deveres se erige em corpo
deliberante para invertel'a marcha regular do
governo, e é de parecer, que emquanto á. li
berdade de imprensa Dilo tem a a sembléa
outro caminho a seguir, que nM seja o da pro
mulgaçãO da lei, que vai entrar em discusSãO,
e quanto a outros meios, que o governo indique
quaes os que julga precisos para a assembléa
deliberar.

cc Quanto ao officio do governo da Parahyba,
que vem por copia, as commissOes julgão, que
nada podem deliberar por conter o diLo officio
uma communicação ao governo de Pernambuco,
e nada constar á esta assembléa officialmente.

Ir Paço da assembléa, 22 de Outubro de
1823.- Anton'io Rod7'(gues Velloso de Oli
veinJr.- Ped7'o de Araujo Li71W,.- Bema7'do

. José da Ga?nJ,.-FmftCÍ8co Muniz Tava7'es.
JosÍl Ricardo da Costa A,guiar de And7·ada.
D, Nurw Eugenio de Locio Seilbitz. - Ni
colão PeTeira de CU7nlJOS VergueiTo.- An
tonio Carlos RilJeiro de Andmda Machado e
6ilva.-Belchior Pinhei7'o de Oliveira.- João
Antonio Rodriguell ele Carvalho.- José Tei
xeim da Fonseca Vasconcellos. ))

O Sr. Andrada Machado: - ( ll.o se ouvio.)
O Sr, Henriques de Rezende:--Nascido cm

Pernambuco, tendo alli vivido em toda a
minha idade, e ultimamente deputado por
aquella provincia, eu vejo com dÓr, o desasso
ceglJ em' que ella tem estado: mas é ainda
com maior dÓr, que eu tenho visLo imputar-se
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ao innocente povo, e tropa de Pernambuco,
como crimes, factos que s6 provila qne el)es
têm sido muilo consequentlas com os pnn
cipios que se lhes têm dado.

Nllo é a vez primeira que em Pernambuco,
subditos têm prendido e deposto a seus sUfJe·

-J riOl'es : um cadete em um desses dias de insu
hordinaçll.O depoz o seu chefe do com mando do
batalhllO (este chefe se acl1a hoje empregado
no Rio de Janeiro), porqne nllO quiz consentir
(fne o balalhao sabjsse para uma bernarda:
este facto com outros forno louvados e agra
decidos ao povo e tropa por uma portaria ell1
nome de Sua Mageslade.

Ião parou aqui j prevenia-se mesmo por
essa portaria a esse povo e tropa, que Sua
Magestade approvaria ludo que elles h?u vessem
de fazer á bem da causa do Braztl j agora
apparece alli uma carta le um agente do go
verno aqui, louvando alaI redactol', e agrade
cendo-lhe os serviços pI'estados ao Brazil: di
zendo-lhe ql1e desconfiasse de tal empregado,
qnc era suspeilo, por ser creatura de laes
pessoas; o que se devia esperar qne _ucce
debi"c?

Ell não prelendo oITender a conducta e pro
bidade desses empregados; mas o povo e lropas
farão cohereotes com os principias: pl'e'~enidos

de que Sua Magestade approvaria ludo o que
fizessem a bem da cau a do Brazil (ao menos
foi assim que o governo da provincia lhes an
nun~iou), e incitados pela carta do intendenle
geral da policia, elles entenderão que era bom
para o Brazil prender o governador das armas
o depôr o presidente e secretario do govemo.
Onde está aqui o crime?

Requeiro pois que a assembléa exija esta
carta, de que falia o Sr. Andrada Machado e a
parlaria pela qual se lon vou ao povo e tropa de
Pernambuco, e se prevenia com approvaçllo
do qne houvessem de fazer, para examinar-se
se ão concebidas em termos laes, porque
entllo mais cabalmente defenderei a hoora
ue minha pI'ovincia, pelu qual darei até a 111
tiUla gotta do meu sangue.

Declarou-se adiado na f6rma do regimenlo.

O MESMO R. DEPUTADO leu os pareceres se
guintes :

/ PRIAlELRO

cc Bernardo José da Silva Ra!ualho, pede re
vi la de graça especialíssima para uma causa,
que instaurou de nullidade de testamento, com
que fallecera Antonio José Cardoso Ramalho j

a com misSão é de parecer que se peção instruc
çOes ao governo sobre o estado da cau a, afim
de poder deliberar com conhecimento.

cc Paço da assembléa, em 22 de Oulubro
de 1823.- Antonio Rod?"Ígues Velloso de Oli
veira.-D, Nww Eugenio de Locio Seilbitz.
José TeÍo'eeiTa da Fomeca Vasconcellos.-Ber-

na1'do José da Ga1/ta. - João Antonio R"d?'i
gues de Carua~ho.-. »)-Foi approvado.

. EGUNDO

cc O habitantes do anaial e freguezia do
Ponso,Alegre, da comarca do Rio das Mortes,
na provincia de Minas-Geraes, requerem a crea
çãO de uma vílla, desannexando-se lJara termo
della duas freguezias da vílla da Campanha:
pal'ece á commissão de legislação, que deve
ser remeltido o requerimento á commisstlo
de estalistica pam examinar se convém a
desunnexação, e se o terreno indicado fica
com população su[ficienle para a cr~açllo da
vi lia. .

cc Paço da assembléa, 21 de Outubro de 1823.
-Antonio Roddgues Velloso de Oliveim.
Jo é Teí:eei?'Ct dct Fonsef,ct Vasconcellos.- José
Antonio da; Sil-UCt Mu:ía.-D . .Nww Eugenio
de Locio Seilbitz.-Joáo Antonio Rodrigues de
Car·valho. Jl-Foi approvado.

TERCEIRU

cc Jeronymo Vieira Bastos, negocianle de '.
Miguel, província das Alagôas, representa que
habitaodo ha desoito armas 00 Brazil, e lendo
se unido á parle sã, que seguia o systema
da índependencia na dita provincia, o t{ue
prova por sua assignalul'a na acta da accla
maçao do Sr. D. Pedro, já como defenSai'
perpetuo, já como primeit'o imperador, por
alguns outros factos semelhantes, e até por
subsidio que den para a conducção da tropa,
que marchou para a Babia, foi apezar d~

tudo perseguido, e preso, e ultimamente forao
os seus bens sequeslrados, e entregues á guarda
de pessoas que os estão delapidanào, em
quanto o supplicante se vê na necessidade
de de-amparar a sua casa, e isto pejo simples
accidente de ler uascido na Europa: a cúm
miSSãO é de parecer que esta assembléa deve
r..emelter o requerimenlo do supplicante ao go
verno para prestai' lodos os meios de não ser o
supplicanle e touos os mais babitante ioquie
tados enl sua pessoa, e bens, pelo lugar do
nascimenlo.

« Paço da assembléa, ~2 de Outuhro de 1823.
-Antonio Rod?'igues Vello8o de Olívei?'a.-D.
Nuno Eugenio de Locío &ilbitz.-José Teixeii'a
da Fonseca Vasconcellos.-João Antonio Ro
d?"Ígues de Ca?·valho. - Bema?'do José da
Gama, »

Por haver quem f~ll:lsse contra, e dar a hora
ficou adiado,

O MESMO SR. DEPU'l'ADO : - Eu teuho para ler
outro parecer de mater~a urgente j e requeiro
que se me permilla o fazer a leitura delle,
apezar de estar chegada a bora de se levantar a
sessão.

Decidia-se que o lesse,
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PARECER

« As colnmissões de marinha e legislação,
vendo o oWcio do ministro de estado dos
negocios da marinha ·expondo a duvida, em
que se acha o conselho supremo mililal' sobre
o modo de julgar as embarcações apprehen
didas pela e5quadra nacional, são de parecer
que se exijno do govemo os motivos, porque
se não poz em execução o alvará de 30 de
Dezembro de 1822, a~sim como a copia do
conlraclo celebrAdo com o 1° almirante, quando
entrou para o serviço nacional, e as instrucções
que lhe forão dadas j quando não haja incon·
veniente. ~

« Paço da assembléa, 22 de Outubro de
1823.- Manoel Jacintho Noglteú'{J, dn Gama.
- Ped1'o José da Costa Banos. - José An
tonio da Silva A1aia.-José Aro'twhe de Toledo
Rendon.-ilntonio Rod1'ig'tws Vel1080 de Oli
veiJra.- Ala17uel Ferreim de Aml.fio Gu'ima
1·Ü.es. -José Teixeim da Fon eect Vasconeellos.
-D. Nuno Eugenio de Locio.-João Antonio
Rod1'igues de Carvalho. »)- Por haver quem
I'allas;:e ;:obre elle ficou adiado.

O SR. NOGUEIRA.DA GAMA alJegando tambem
urgencia, pedio e obteve licença para ler os se·
gllintes pareceres;

l'RIlIlEmO

(( A com missão dos porleres examinando o
rliploma do Sr. Manoel Pacheco Pimenlel, de
putado eleito pela provincia do Ceará, o achou
conforme ás actas e estas ás inslrucções ; por·
tanto, é de parecer que o dito Sr. deputado
póde vil' tomar a sento nesta assembléa.

(( Paço da assembléa, 23 de Oulubro de 1823.
-..ti ntonio Ca1'1,os Ribei?'o de Andntda Ma
chete/o e Silva.-Manoel Jacintho Noguei'ra da
Gamw. »-Foi approvado.

SEGUNDO

«( A commissão de podere examinando o
diploma do Sr. Thomaz Xavier Garcia de Al
meida e Caslro, deputado upplente pela pro
vincia do Rio Grande do Norte, e confron
lando-o com as actas l'cmeltidas pelo collegio
eleiloral da cidade do Natal, o achou con
formes ás mesmas aclas e estas tambem con
fOI mes ás instrucções; porlanlo, é de parecer,_
que o Sr. Thomaz Xavier Garcia de Almeida
e Castro, póde vir tomar assento nesta as·
sembléa, como depu lado supplente, durante o
impedimento do deputado ordinario o Sr. Fran
cisco d ")'uda Camara, a quem se deve
expedir ordem para vir tomar assento nesta
assembléa ou nella fazer constar os ju tos
impedimentos que tiver, visto que nM deve
competir á camara da cidade do Nalal o de·
cidir sobre um tal objecto, só proprio da as
sembléa.

I( Paço da assembléa. 22 de Outubro de 1823.
-Manoel Jacintho Nog!teil'a da Gama.-An
tonio Carlo8 RibeÍ1'o de. Andrada Machado e
Silva. n -Foi approvado.

O SR. PREslDEN'rE participou que lhe era
forçoso faltar ás se3 ões por 4 dias para entrar
em uso de remedias; e deu para a ordem
do dia; 1°. A P discusSãO do projecto sobre
liberdade de imprensa: 2°. O regi menta da as
sembléa; 3°. As indicações urgentes e adiadas,
na hora propria.

Levantou-se a sessão ás 2 horas e D minutos
da tarde.- Miguel Oalmon d'tt Pin e illmeida,
secretario. .

e

Se!!§são eUl 23 de Outub ....o

PRESlDENCIA DO SR. MACIEL DA COST II

Reunidos os Srs. deputados pela 10 hOI'as
da manhã, tomou a cadeira de prcsidente o
Sr. Maciel da Co ta, na ausencia dos Srs. Ribeiro
de Andrada e Pereira da Cunha; e com
pletou-se a mesa com o Sr. secl'~tario Ft'ança,
primeiro supplente.

Pt'ocedeu-se á chamada, e acharão·se pre·
sentes 67, fallando com CaLl:3a os Sl's. Pereira da
Cunha, Araujo Gondim, barão de Santo
Amaro, Ribeiro de RezelJde, Andrada e Silva,
Carneiro de Campus, aguei 1'3 da GalDa, Ri·
beiro de Andrada; e sem ella os rs. Andrada
Macuado, Pinheiro d'Oliveira, Rodrigues de
Carvalho, Alencar, Rocha, Rodrigues da Costa
e Sobrcira.

O SR. PRE lDENTE declarou aberta a sess1l.O,
e lida a acta da anlecedeule foi approvada.

O SR. SECRETARIO CALMON leu os seguinles
oflicios dos ministros d'estado dos negocias l.Io
imperio, fazenda e ju tiça :

(( IlIm. e ExlU. Sr. - Remelto a V. Ex.,
assignados por Sua Magestade o [mperadar, os
seis decretos autographos da assembléa geral
constiluinte e legislativa do imperio 00 Brazil,
a saber; o 1° sobre a fórma que deve ser obser
vada na promulgação dos decrelos da mesma
assembléa; o 2° que revoga o de 16 de Fevereiro
de 1822, que creou o conselho de procuradores
ele província j o 3" que prohibe aos deputados
da assembléa o exercerem qnalquer outro em·
prego, com a excepçâo que declara j o 4° que
menciona os casos, p,m que podem ser, ou nno
toleradas as sociedades secrelas j o 5° que
declara o codigo, leis, decretos e resoluções, que
provisoriamp.nle fiCâo em vigor, para terem
oh ervancia. neste ílUperio; e o 6° que dá nova
fórma provisoria aos g.)vernos provinciaes:
afim de que, fazendo·os V. Ex. presenles na
l11e~ma augnsta assembléa, poSSão ser guardados
no seu archivo, na fórma determinada pelo
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deCl'eto de 25 de Agosto passado: ficando os
outros seis autographos guardados no archivo
da secretaria de estado.

cc Deus guarde a V. Ex.-Paço, em 23 de
Outubro de 1823.-José Joaquim Camei1'o de
Campos.-Sr. Jollo Severiano Maciel da Costa. II

-Ficou a assembléa inteirada.

« IIlm. e Exm. Sr,-Tendo a assembléa geral
constiluinte e legislativa do imperio do Brazil,
mandado participar ao governo em oflicio de 18
de Agosto ullimo, que pal'a deliberar sobre o
requerimento, em que Sebastião Teixeira LeitãO,
e outros negociantes de molhados do arraial de
Ilabiru na provincia de Minas Geraes, pedem á
suppressão do subsidio voluntario, que pagão
para a reedificaçM do palacio da Ajuda em
Lisboa, se exigissem informações da junta da
fazenda qaquella provincia: houve Sua Mages
tade o Imperador por bem mandar expedir para
esse efi'eito as necessarias ordens, ás quaes
dando a junta cumprimento, informando em
officio de 20 de Setembro proximo passado,
ordenou o mesmo augusto senhor que se
transmittisse a V. Ex. o dito officio para ser
presente á assembléa,

« Deus guarde a V. Ex, Paço, 2.0 de Outubro
de 1823. - Manoei Jacintl!o Nogueim da
Gama.-Sr, JoãO Severiano Maciel da Costa. »
-Foi remellido á commissão de fazenda.

cc IJIm. e Exm. Sr.- Sua Magestade o Impe
rador, me ordena remetta a V. Ex. as duas con
sullas inclusas da mesa do desembargo do
paço; a 1" sobre uma representação do go
verno provisorio da provincia de S. Paulo cm
que pedia, pelas razões nella ponderadas, que a
junta de justiça creada naqllella provincia pela
carta régia de 23 de Ago to de 1820, tivesse as
mesmas attribuiçoes da que foi installadll nas
ilhas dos Açores pelo alvará de 15 de Novembro
de 1810; e a 2" sobr'e lima 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 man
dadas 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 elIa sobre tudo deliberar o que fôr con
veniente,

« Deus guarde a V. Ex. Palacio do Rio de
Janeiro, em 21 de Outubro de 1823. - Caetano
Pinto de Mira:nda !J1ontenegro.-Sr. João Seve
riano Maciel da Costa. ') - Foi remellida á
comruissão de legislaçao.

O MESMO SR. SECRETARIO deu conta das parti
cipaçOes de molestia dos 81'S. barão de Santo
Amal'o e Ribeiro de Rezenâe.-l·'icou a as
scmbléa inteirada.

Passou-se á ordem do dia, cuja I" parle era
a 1" discussl\O do projec~o sobre liberdade de
imprensa.

Não houve quem pedisse a palavra, e o Sr.
presidente propoz:

L' Se a assembJéa havia por discutido o
prõjeclo.-Venceu-se que sim.

2.° Se passava á 2" discussão.- Venceu-se
lambem que sim.

Seguio-se a 2" parte da ordem do dia, que
era a discussão dos artigos do regimento; e
leu o SI'. secretario Calmou o art. 161, adiado
com as respectivas emendas, na sessão de 10 de
Setembro.

a Sr. Araujo Lima :-Eu oífereci Ilor indi
cação um additamento ao regimento, corno
interpretação ao art. 88, para se regular a
[árma de votar nas segundas discussoes dos
projectos e suas alleraçoes: e por isso comd
se lI'ata agora do legimento, parecia-me acer
tado que se decidisse da dita indicaçãO (que
creio que se julgou urgente) antes de se debater
o art. 161, que se acaba de ler.

a Sr. Montezuma : - Esta indicaçãO ficou
adiada na sessão de 18 deste mez, e eu me,.,mo
reqneri o adiamento por se precisar de examc
para a deliberação j mas creio que della se deve
tratar na hora propria das indicações, e que
por isso agora ntlo tem lugar. Na ordem do
dia declarou-se que hoje se discutirião as indi
cações urgentes, e como esta é uma dellas
tome-se Dessa hora em consideração.

O SR. PRESIDENTE consultou a assembléa
sobre a precedencia da indicação do Sr. Araujo 
Lima; e decidio·se que della se tratasse antes
do art. 161.

(Fallarão os Srs. Verguciro e Montezuma,
mas não se entendeu o tachygrapho Silva.)

O SR. MAIA ponderou que para esclareci·
mento da materia seria conveniente que se
lessem os aJ;ts. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95,
e se visse como se achavão appcovados.

O SR. SECRETARIO CALMON leu os cilados
artigos.

O SR. ARAUJO LIMA mandou então á mesa a
seguinte emenda:

cc Ao § 94-em lugar da palavra apoiadas
diga-se aPP,'ovadas.

cc Ao § 95- sustente-se a palavl'3 app1·ovado.
-A1'au}o liima. ll-Foi apoiada em ambás as
partes.

a Sr. Dias: - Eu considero de summa
utilidade o que propOe o Sr. Araujo Lima,
como baseado nos melhores principios j disto
se tira o result:ado de pouparmos o tempo pre
cioso, que se gasta aqui jnu~illUer:te; alcan
çando demais a vantagem de discutirmos com
melhor methodo e mais faciJidade. Approvo
portanto a doutrina da indicaçãO, que ainda fica
mais clara com a emenda do mesmo nobre de
putado.

Depois de algumas observaçOes, julgou-se a
materia discutida; e o Sr. presidente propoz á
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votação a emenda, que foi approvada, ficando
por ella prejudicada a indicação.

o Sr. Montezunla pedio enUlo a palavra,
e propoz o seguinle, como addilamenlo ou
emenda declaratoria do que se. acabava de
vencer:

cc Proponho que o que se acaba de resolver, nas
emendas do Sr. Araujo Lima, não se enlenda
ácerca dos addilamentos por serem materia
nova j sendo esles approvados ou reprovados na
discussãO seguinte áquella em que forem pro
poslos.-O depulado Monlezurna. II

O SR. PRESIDENTE: - Eu creio que isto fica
reservado para a hora das indicações.

O SR. MONTEZUMA :-Julgo que esta materia
é connexa com a que se acaba de debater j e
assim como se resolveu que a indicação do Sr.
Araujo Lima entrasse em discusS1\O, tambem o
que proponho deve agora tomar-se em conside·
raçãO.

O Sr. Souza e Mello :-Se á emenda, já se
findou a discuSSãO j e se é indicaçãO tem a hora
propria para discutir-se j portanto de nenhum
modo tem lugal'.

O SR. PRESIDENTE consullou a assembléa, e
decidiu-se que se tratasêe já do que propunha o
Sr. Montezuma, mas não havendo quem o
apoiasse, foi rejeitado.

Passou-se ao art. 161, que já tinha sido lido
pelo Sr. secretario Calmon.

Depois de algum debale, julgou-se discutida a
materia, e o Sr. presidente propoz:

1°. Se passava o arligo tal qual estava.-Não
passou.

2°. Se passava a emenda suppressiva do Sr.
Mootezuma.-Nào passou.

3°. Se passava a do Sr. Vergueiro. - NãO
passou.

4°. Se passava a do Sr. Maia.-Foi appro
vada.

cc Art. 162. A ordem dos trabalhos indicada
na distribuiç1l.0 diaria só poderá alterar-se em
caso de urgencia ou de adiamenlo. ))-Foi appro
vado.

O SR. ANDRADE LIMA pedio licença para se re
tirar por incommodado.

cc ArL 163. Para se dar urgencia é necessario
que seja a proposta apoiada por 10 deputados,
pelo menos j e que a assembléa a declare por
meio de votos, precedendo discuss1i.o. ))-Foi ap
provado.

(C Arl. 164. O deputado, que quizer propÔr ur
gencia, usará da formula - tenho negocio ur
gente. li

o Sr. Dias:- EÚ'julgo prejudicado este ar
tigo, porque a assembléa não tem admittido tal
formula na pratica j eu n1l.0 sou escravo de pl'a
ticas, mas como me parece estar assim vencida
a rejeiç1l.0 de formula, por isso considero preju
qicado o artigo.

O SR. PRESIDENTE: - Póde o Sr. deputado
mandar á mesa a sua emenda.

O SR. DIAS: - Com estas formalidades de
emendas escl'iplas para qualquer palavra perde
se o tempo sem necessidade; mas emfim eu a
escrevo. Mandou-a então á mesa concebida
nestes lermos:

cc O art. 164 está prejudicado quando se re
jeitou a formula anterior. - Dias. ») - Foi re·
jeitada.

Propoz-se enlão o artigo, e foi approvado sem
alteração. .

cc Art. 165. Nos casos de adiamento, de
cidido este na fÓl'ma dos al'ts. 118 e 119, o
presidente proporá a época, para que ha de
ser deferido o negocio adiado j e se os de
putados guardal'em silencio ficara approvada. "
-Foi approvado.

cC Arl. 16ti. Se algum dos deputados sub
tituir outro adiamento ao que tiver pro
posto O presidente, pÔI'-se·ha a volos, sendo
apoiado por cinco deputados; e a assembléa
determinará llual ha de sub3istir.» - Foi ap·
provado.

cc Arl. 167. O acto de votar nunca poderá ser
interrompido depois de principiado. I)

O Sr. França :-Na pratica n1l.0 se lem ob
servado esle artigo, e parece-me que em
regra não póde observar·se j porque ás vezes
succede ser preciso que os Srs. depu tados
ill'lstrell1 com. suas luzes o Sr, presidente
para a melhor fórrna de propÔr-se a matel'ia
á volaçllo.

Peço por isso a suppress1l.0 deste artigo j e
continuemos com a nossa pralica; nl10 nego
que ás vezes serve de confusãO, lllas muitas
serve de esclarecimento.

Eis a minh~ emenda:

cc Supprima-se o art. 167. - O deputado
França. ))-Foi apoiada.

O Sr. Montezuma : - Não pORSO approvar a
suppressão do artigo. Quando algum Sr. de
putado se levanla para fazei' alguma observaçllO
sobre o modo de propÔr, nào se chama a islo
interromper a volação j esta interrompe-se
quando se passa do objecto della para oulro, ou
quando fica adiado j mas nesse caso nada mais
se faz do que offerecel' alguma reflexão para
se propÔr a volos de~ta ou daquella ma
neira j e isto não fica prohibido pelo ar
tigo. Creio qUI3 toda a assembléa enleude
que esta faculdade nl10 se póde negar aos Srs.
deputados.

o Sr. França: - Eu nll.o dou essa intcl1i·
gencia ao arligo; creio que nel/e se eslabelece
'que a proposiçãO é do Sr. presidente, e que no
acto de volal' ningllem póde ter a palavra para
esses mesmos esclarecimentos.

O Sr. Vergueiro : - Eu enlendo O artigo
como o Sr. Monlezurna. (AlJoiado8.)
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Mas como vejo que se lhe dá tambem diversa
inteIJigencia, farei um additarnentp para melhor
o esclarecer.

« Não será interrompido com materia es
h·anha.- Ve'l'guei7'o. J)-Foi apoiado.

o Sr. França: -- Nao lenho duvida em ap
provar este addilamenlo; porque se o artigo
pas ar como está, póde o pl'esidenLe chamar
a ordem o deputado que illtelTomper a vo
tação ; e o que eu quero é que não lenha este
direito, porque muita_ vezes, como já disse,
póde ser preciso esclarecer·se a materia para
se propÔr á votaçllo pela fórma mais conve
niente.

o Sr. Oarneiro :-0 artigo não está claro; e
eu apoio ·a reflexão do Sr. FI'JDça emquanto
quer que o deputado tpnha direito de expôr
o que julgai' convelliente sobre o modo de
propôr á votação, porque na verdade pas
sando o artigo como está póde o presidenLe
impedir o deputado de fazer essa adverLencia,
o que é prejudicial j porque da maneira que
se adopta de fazer as propo tas depende
muito o exito das deliberações. Acho portanto
que deve ser emendado, nos Lermos do acJdita
menta que olfereço.

( Salvo por observações sobre a mesma ma
neira da se proporem os ohjecLos á votação.
F7'ancisco Ca7·neiro. n-Foi apoiado. -

o Sr. ~rau.jo Lima :-(Nao O ouvirao 0<; ta
chygraphos.)

O Sr. Brant Pontes :-lnterJ'omper a votaçãO
é pratica perigosa, e nllo admiLLida em al
guma assembléa' mas deixar passar uma
proposiçllO mal enunciada é lambem um mal
capi tal. .

A falta de pratica produz entre nós este se
gundo inconveniente; se a tivessemos tambem
os presidentes dirigírião os negocio como
deve ser.

Eu estou aqui ha bem poucos dias, e já
tenho ouvido mL!ltas vezes dizer, Sr. presi
dente, parece-me que V. Ex. deverá propôr
de outro modo.

Assento por isso que precisa o artigo
de alguma modificaçll.o, como aqueJla que
acaba de propÔr o Sr. Cameiro e que eu
apoio.

o Sr.:calmon :-Parece-me que se tem dado
mai!i importancia á materia do que eIJa merece.
(Apoiado.)

Eu sei que um presidente em Lisboa muitas
vezes illudia a as~embléa com a maneira de
propôr: e ainda que estou persuadido que
ninguem tem aqui semelhantes itléas, bom é
não deixar de todo ao arbitrio dos presidentes
as propostas da materia, de sorte que ainda
conhecendo-se que llào vai bem, "e seja obri
gado a deixar ir a proposiçao.

Eis-aqui porque apoio a emenda do Sr. Car
neiro, galva a redacçào.

o Sr. Araujo Lima:-Talvez estejamos todos
concordes em idéas, e que só variemos na ma
neira de nos enunciar.

Eu creio que acto de votar se entende desde
. que o Sr. presidente diz: -Os senhores que

forem desta opinillo qlleirllo levantar-se.
Ora, este acto nllo deve ser interrompido

admittindo-se observaçoe3. Antes disto não
sei que seja prohibido o fazeI-as, nem que
isso se entenda do artigo que está em de
bate.

O Sr. França quiz salvar, com a sup
pressllo delJe, este direito dos Srs. deputados;
mas este direito está salvo, e ninguem lh'o
lira; agora fazer observações no acto de votar
digo que é perigõso j abre a porta a abugos, e a
lei deve prevenil-os.

Sou pois de voto l'Jue se conserve o artigo "em
ner,huma das emendas propostas.-

O Sr. Vergueiro :~O honrado membro con
sidera o acto de votar mui re trictanlente,
porque o faz consistir c:ómente no acto de
se levantarem-os' Srs. deputados, e de se
contarem os vot.)S; mas isto parece-me que
é apertar demais; o acLo de votar começa
no propôr a materia,'e como esta proposta
póde não ser feita do modo mais proprio, é
justo que por alguma observaçãO se es 'la
reça o negocio pam se reformar a proposta.

Um honrado membro j~ mostrou a neces
údade desta modificaçllo em Ullla assembléa
nova cumo a nossa, onde e tamos aprendendo;
depois que tivermos bastante pratica, já os
presidentes hãO de encarar melhor as questões;
mas entretanto seria muito duro ouvir- e uma
proposiçãO mal ("nunciada, e estar obrigado
a votar sobre eUa sem poLler esclareceI-a.

o Sr. França: - Eu disse que apoiava a
e menda do Sr. Carneiro; mas quero offerecer
outra com as mesmas idéas, DJas diITerente L'e
dacçào, para maior clareza.

«( No acto de receber o presidente a votação
da assembJéa, não poderá ser interrompido por
nenhum deputado. P6de-se porém pedir a pa
lavra para esclarecer e reduzir a proposiçàO ou
proposições sobre que precisamente ha de re
cahir a mesma votaçãO.-O deputado FI' ança.ll
-Foi apoiada.

O Sr. Oalmon :-Eu tambem me lembro de
enunciar esta idéa de outro modo que me pa
rece -tirará todas as duvidas em poucas pa
lavras. E' por um additamenLo que eu concebo
assim: _

« Sql vo para eluci dar-se a proposição posta a
votos.- Calmo71.ll-Foi apoiado.

Julgou-se afiliaI discutida a maleria e propondo
o Sr. pl'esidente se o artigo passava tal qual-
Venceu·se que sim. ./
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tambem a in
22

Alguns senhures disserão que tinhl10 votado
pelo artigo, salvos os additamentos.

O SR. VERGUEIRO:-A pratica tem sido sempre
propôr·se, salvos os addilamentos.

O SR. PAULA E MELLO:- Mas o Sr. pre
sidente perguntou se passava tal qual estava
redigido.

o Sr. França: - Pergunlo agora, está con
c1uida a vola'çao? Nao. Logo, fomos inlerrom
pidos; e eis-aqui o caso que me fez propôr as
minhas emendas.

O SR. CALMON: - Não é esta a primeira vez
que isto succede ; e'eu arpello para a feliz ~e

moria de alguns Srs. deputados para que dlgão
quantas vezes o mesmo teni acontecido na
assembléa.

O SR. BRANT PONTES :-lsto prova que ainda
nl10 sabemos trabalhar.

O SR. CoaTA BARROS :- Pelo contrario, isto
prova que sabemos trabalhar; porque se. o Sr.
presidente não propoe como manda o regimento,
100-0 ha (Iuem advil'ta para elle se observar;" .pOI"lanto se não deixassemos passar senão o
que elle manda é porque sabemos trabalhar.

O SR. CARNEIRO :-Eu reqpeiro seguuda vo
tação ; porqlle ha engano manifesto.

o Sr. Ferreira França: - Julgo que não é
necessario pôr oulra vez o artigo a votos;
basla que se ponhão as emendas porque se
estas forem todas rejeitadas, passa o artigo
como está.

Se a assembléa quer que e11e passe tal qual
está redigido, ba de repro\'ar todas ~s emelll~as;

e por isso entendo que não é precIso repelIr a
volaçao sobre o mesmo objecto.

Consultou então o Sr. presidente a assembléa
para decidir se devia ou nao proceder-se a nova
votação.-Decidio-se que sim.

O SR. PRESIDENTE propôz novamente:
1.0 Se passava o artigo salvos os additamenlos.

-Venceu-se que sim.
2°. Se passava o additamento do Sr. França.

-Não passou.
3°. Se p~ssava o do SI'. Vergueiro.-Julgou

se .comprehendido no additament? do SI'. Car
neIro.

4°. Se passava o do Sr. Carneiro. - NãO
passou.

5°. Se passava o do Sr. Calmou. - Foi ap
provado.

Seguio-se a discussl10 das indicações adiadas,
C01UO se tinba assignado em ultimo lugar na
ordem do dia.

e Sr. Montellu=a : - Seguindo-se a ordem 
da anti"'uidade ha uma indicação minha que
ueve s:r preferida; é relativa á continuaçao
da gratificação que vencia Labatut, como
com mandante do exercito, e que não sei ).lOl'

TOMO VI

que se lhe conserva. (Veja a sessão de 22 de
Setembro.)

Depois de curto debate, propôz o Sr, pre
sidente se a dila indicaçl10 era objecto de
deliberaçãO. - Venceu-se que não, e foi re
jeitada.

O SR. SECRETARIO CALMON leu outra indicação
adiada do SI'. Araujo Vianna, sobre o modo de
adiar os pareceres por se fallar contra elles ;
apresentada na sessaD de 14 do corrente.

O Sr. França: - Este modo de adiar as
discussoes indirectamente pecca de vicio, e
não deve ser admiLtido: elle paralysa as re
soluções da assembléa, multiplica-nos o tra
balho, e não importa utilidade alguma á decisão
dos negoci-os: porque se alguns dos Srs. depu
tados n1\o estão certos da materia de que se
trata, e querem de espaço examinal·a para pro
nun::iar o seu juizo sem temor de errar, tem
o direito de pedir o adiamento, e enll10 embora
se defira a decisão do negocio pam outra sessllo ;
mas adiar-se a questãO pelo simples facto de
haver quem peça a palavra pam fallar sobre um
parecer, é na verdade perder tempo sem ne
nhuma utilidade.

e Sr. Araujo Vianna : - Esta indicação
refere-se:lO que se venceu, creio que na sessl10
de 3 de Junho, sobl:e o adiamenlo dos pare

ceres, assentando-se então que bastava ).ledir
a palavra para ficar adiado o parecer.

O que exijo agora é que se nllo verifique o
adiamentu sem ter exposto as suas razOes o
deput'ldo que pedia a palavra pal'a se oppÔr ao
parecer j porque elle póde com seus argu
mentos esclareceI' a asseOlbléa e determinai-a
na resolução.

Ea pouco succedeu aqui com o parecer sobl'~

o requerimento de lzidoro da Cosla que fOI
mestre dos tachy~raphos o que eu pretendo
evitar; a a~se11lbléa approvou o parecer pro~a

velmente por não conhecer <IS circumstanclas
que eu podia expôr, e que nllo I;lXPUZ pO.r nll.o
estar presente na se'ssao em que se discuti,a ;.e
por isso, a meu ver, ficou o requerente preJudi
cado, o que talvez nào succedesse se e~ expen
desse as l'azOes que o favorecião.

Para evitar estes inconvenientes é que fiz a
minha proposta mais para fixar a verdadeira
intelligencia da decisãO da assembléa, do que
para ser tomada como uma nova indicaçt\o.

O SR. SECRETARIO CALAION :- Eu apoio o que
diz o nobre deputado; quem pedir a palavra ex
ponha as razOes que tem para \:ontrariar o pa
recer, e fique depois adiado.

Julgando-se discutida a mateI'ia, venceu·se
que era objecto de deliberação; e porque
requererllo alguns Srs. deputados que entrasse
logo em diS0usSl10, assim se fez, e foi afinal
approvada.

O MESMO SR, SECRETARIO leu
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dicação do Sr. Rocha Franco para se su~

pender em Minas a arremataçllo dos dizimos
até deliberar a assembléa sobre aquelle objecto;
cuja indicação fôra apresentada na sessão de
24 de Setembro.

O Sr. Carvalho a Mallo: - E ta materia
é de sua natlll'eza de grandlÕ importancia,
ta)1lo obre o que nella e póde estabelecer,
como sobre o que (' tá estabelecido; ma nilO
fallo della porqne não convém; limito-me á
mente da indicaçuo. O illu Ire deputado que
a fel. pretende que não se arrematem senãO
os dizimos já vencidos até se deliberar sobre
a execução do decreto de 1821; p'Il'ém deve
relJarar-se qu' isto vai ser prejudicial ás rendas
publicas, que não est1lo tão abuodantes.

Quem está á testa d,l adlOinHraçã pu
blica podia melhor explic,tr o que lia sobre a
materia ; mas parecé-me que a as'emhlé.l nllo
póue mandar o que se reqlle[' na indicação sem
conhecimento das eobmnças que se têm feito;
e por isso mesmo julgú e:;te objecto de tanta
consideração,que é neee "ario tomar sobre elle
as mais érias e sisudns delibel'açõe~, tendo
em vista o que disser sobre isto a junta da
fazenda, que deve ser ouvida.

O Sr. 'Prança : - En não triltarei por ora
da execução, Oll ine~cução do decreto que
deu nova rórma :i cobrança dos dizimos:
cinair-me-hei precisaolente ao ponto da questãO
controvertida, e vem a ser, se deve ou ullo
rematar·se pelo triennio iml1lediatamente fu
turo a arrecarlação desta renda publica; e
p:u a me resolver a esse particulal' respeito
pergunto: seguir·se-ha algum inconveniente
pratico do 'e mandar sobl'eestul' por ora nessa
anel1lataçuo dos dizimos intentada? NãO,
certamente

O preço dos contractos que deJla se hou
verem de fazer, não ha de entrar nos cofres
publicos senllo em qllal'lei~, dos ql.1aes se ha
de pagar o primeiro depois ue passados quinze
mezes do' tempo dos mesmos contractos; por
lLes ser essa espera outol'gada por dil'eito, e
e tipu!ada a cada UIU dos contractadore,: de
taes rendas de fructos; cousequentemente só
depois de passados os primeiros tres mezes
do segundo anno do conll'acto é <Jue a fa
zenda publica ha de ver algum dinheiro da
mil.:> dos tlitos contractadores.

Tanto importa pois que se arremate, ou
que se deixe de arrematar por este lado do
defil:it equivalente do preço da renda; por
que emfim não é com as obrigações dos con
tractadores que as despezas publicas se hão
de rnantel': ma sim com a recE:ita effecti va
da caixa; nem ba prejuizo, ou receio de di·
minuiçllo do IJreço por talou qual demora
em se a remIa cOlltractar; porque os deve·
dores da collecla em regra são permanentes
nos seu~ estabeleci mentos de agril:ullur-a, de

eujos fructos 11.0 re3ponsavei~ ao <.1ii'.imo, e
pagão ordinariamente o mesmo dizimo por
avenças aos contractadores, que não soffl'em
tambem damtio em as f,\zer mai tarde.

A providencia pois de se arrematar já
os dizimos provisoriamente e pOl' um triennio,
e e01quanto a assembléa não deliberhr sobre
a nova fórlUa dada á sua arrecadaç1l.0, nllo
importa ulilidade qlle se deva attender, e
e:Jcontra o inconveniente de u ma lei, ou boa,
0\1 má, que extinguio já esse methodo de co
brança por contracto.

Será pois em taes cil;cnmstancias o meu
voto que se oEficie primeiramente ao governo
perlindo-Ihe explicações dos motivos que D in
duzem a fazer subsistir taes arrematações, para
com conhecimento de cam;a tomarmos deli
beração madura sobre o caso, á vista das
razões que tenho expE'ndido.

O Sr. Oosta Aguiar :-Sr. presidenle, a ma·
teria da indicaçãO do Sr. Rocha Franco (;
da maior importancia possivel, e merece seI'
tratada com circull1specç1l.0: que o decreto
de 16 de Abl'il Lle 1821, relativo á cobrança
dos dil.ircos no Brazil, não pMe ser appli.
cado, E'm toda a sua extensão, a algum,ts
pl'ovinci<ls do imperio, e (;011) particularidade
á do Pará, é u ma verdade tãe claça, que
só poderá dcHa duvidar, quem nao estiver
ao facto dos negocio daquella vasla porçào
do nosso territorio, e não tivel' idéas claras
sobre a sua POsiÇão geographica, cultura e
commercio.

Não duvido porém que possa t~, lugar a
cobrança pela fórma aIIi enunciada em al
gumas outras providencias; mas é innegavel que
tendo sido o fim do tal decreto o ai li via dos
pOI'OS, combinado com os inleresses tia fa
zenda nacional, uenhum destes fins se pre
enchel'áõ, se esta lei fÔr posta em pratica,
sem allender-se ás pal'liculares circumstancias
de algumas provincias, cnjo comlllel'cio e
conducções se fazem por multiplicadissimos
rios, e suas ramificações, que são outros tau los
sublerfugios, por onde se podem de,:viar os
generos para o pagamento do competente di
zimo; males E::stes que só poderião ser re
mediados pelo estabelecimento de uma im
meosidade de registro ; o que, a ser pos
sivel, viria semelhante remedio além de
muito dispendioso, a p 'oduzir outros malei>
talvez peiores em detrimento dos mesmos
povos.

Em coosequencia 1J0is do que deixo re
ferido, offereço por emenda a seguinte re
quisiçãO:

(C Proponho que a indicaçao do Sr. Rocha
Franco seja remettida a uma cOUlmissão, para
que tomando em consideraç1l.0 a sua materia

_haja de apresentar com urgencia um projecto
sobre a al'l'ecadação dOi> dizimai> nas diversas
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deste imp~~rio.- O deputado Costa RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉAprovincias
JigtLiu?'. »

O que exijo, Sr. presidente, parece-me in
dispensavel; de outra maneira procederemos
até sem pleno conhecimento de causa, e
jámais poderemos ter um sy tema regular de
arrecadação dos mesmos dizimos: o que tudo
é digno de merecer a attenç'ão deste sobel'ano
recinto, que quanto em si cabe, deve pro
curar alliviar os povos dos incommodos e
vexames que sentem em semelhante ane
cadação; reservando' para quando se tratar de
um projecto de lei, sobl'e tão jnteressal1te
objecto, Inais algumas refi xOes, que não podem
ter agora lugar, _

Propoz-se então a emenda, que acabava de
ler o nobre deputado, e foi apoiada.

o Sr, França :- O illustre deputado autor
da indicação o que pretende é que se mande
sobreestar na arrematação dos uizimos. Trata
pois de UlDa cautela, para que possa surtir
elfeilo immediato qualquer deliberaçao que a
asselllbléa haja de tomar ao dito respeito; re·
movendo·se o embaraço do vinculo de UITl con·
tracto, que póde ser c9ntr3rio á mesma de·
liberação j e que todavia cumprirá manter em
respeito devido á fé da hasta publica; ou por
outra: quer preveuil' que o remedia não
chegue quando o mal já o não admitla.

Eu já mostrei que esta medida de cautela
não tinha nenhum incunveniente pratico; que
é o ponto essencial da questãO: e mui facil
de j'esolver, sendo ouvido o governo, como eu
disse.

Se mettemos, em vez disso, o negocio em
circuitos de exames de com missão, e neste meio
tempo se rematão os contractos, para que serve
esse trahalho qlle ora ga tamos, e vamos gastar
em averiguaçoes? Para nada; salvo se acaso se
entender que contractos sào objectos, que estão
á disposiçãO do governo para resilir delles a
toda a hora que queira; e que se hão de tirar
as rendas aos contractadores, depois de arr.e·
rn aladas, por meros decretos de força: mas
esse doutrina nao é conforme com os meus
principios de ju liça, neto o deve ser para quem
abe avaliar quanto impol"la a um governo ter

credito de religioso observador dos seus con·
tractos.

Por dar a hora declarou-se adiada a diSCUSSãO,
Alguns Srs. deputados requererão a proro

gação da sessl10 para se concluir o debate, mas
scndo consullada a assembléa, decidia-se que
!Jao linha lugar.

O SR, PRESI1JENTE deu para ordem do dia o
projecto de constituiçãO.

Levantou:se a sessl10 ás 2 horas da tarde.
Miguel Calmon clu Pin e Almeidct, secretario.
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IIlm. e EXl1I. Sr, -A assembléu geral consti
tuinte e legislativ:J do imperio do Brazil, sendo
lhe presente o p<irecer da commi,sao de legis
lação sobre o requerimento de Bel'nardo José
da Silva Ramalho que pede revista de graça
especialissima, para uma eau a que justaurou,
de nullidade Je testanlento, com que fl111ecêra
Antonio José Cardoso Ramalho: manda PUI'·

ticipar ao governo que, para poder ueliberar
com madureza, precisa que lhe sejao transmit
tidas instrllcçOes sobre o estado da causa. O
que V. Ex. levará ao coul1ecimento de S. M,
Imperial.

Deus guarde ã V. Ex. Paço da asselnbléa,
em 23 le Outubro de 1823.-1I1iguel alma1/,
du Pin e Almeida..

PARA F'RANCl CO DE ARRUDA CAMAHA

A aS3ernbléa gemI, constituinte e I gislativa
do imperio do Br3zil, manda Ilflrticipar a V. S.
qne deve quaulo antes vil' tomar assento neste
congres 0, e ter parte no' cus trabalhos, ou
communi 'ar, no caso de se acbar impossibilitado
de-comparccet', 9S motivos que o impedem de
vir exercer as funcções de cleputddo á mesma
assem bléa pela pro\'iucia do Rio Grande uo
Jorte.

Deus guarde a V. S. Paço ria as elllbléa, m
23 de Outubro ue 1823.-.JJiglLel Calmon du
Pin e Almeida.

Se~8ão ell.l 24 do Outubr

PRESIDENCIA DO SR. MACIEL DA CO TA

Reunidos os Srs. deputarlos pelas 10 horas
da manbll., tomou a cadeira do pt esidente o Sr.
Maeiel da Co la, na ausencia dos Srs, Ribeiro
de Anurada e Pereira da Cunha; e completou
se a mesa com o SI'. secretario França, primeiro
supplente.

O SR. SECRETAHIO CALMON fez a ehamada, e
acharão-se pre enteS" 72 St's, deputados, fallando
com causa os Srs. Pereira de Cunha, Araujo
Goudim, barll.o de Santo Amaro, Pinheiro de
Oliveira, Ribeiro de Rezendo, Andl'ada e Silva,
Rocha, Saraiva e Ribeiro de Andrada j e sem
eHa o Sr. Nogueira da Gama.

O SR, PRESIDENTE daclarou aberta a sessao,
e leu-se a acla da antecedente.

O SR, OGUEIRA DA GAMA entl'ou então Da
sala e tomou assento,

O Sr. Montezuma :-SI', presidente, tenho
que fallar sobre a acta j quizera sabeI' o que a
assembléa tem deliberado sobre as participaçOes
que devem daI' os S1's. deputados quando nllo
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comparecem; não sei na verctade como isto
se pratica. Vejo que os Sl's. deputaflos, que
sao secretarias de estado, falUlo sem fazerem
parlicipações pa l'a serem pl'esentes á assembléa
na fórma do regimento, e que apezar de não
cumprirem com o que elle detel'll)illa, nao
se aponlllo as SUi1S falLas, Pe,'gunto pOl'tanto
se os SI'S. secretarias de estado estrlo isentos
desla ob.rigaçllo a que todos os mais deputados
estão sujeito, 011 se quando falLao deve de·
claral'·se na acla com causa ou sem ella, se
gundo tiverern feito ou nao a devida partici
pação, Quem isto explicado para saber se estes
senhores podem fa\lar finando qllizerelU, apezar
de ler na acta de 18 de Julho que elles
ficavão deputados, e como os oulros, sem dif·
ferença alguma, obrigados a compal'ecel',

O Sr. Fernandes Pinheiro :-Logo que se
approvál'àO as nomeações dos Srs. Cat'l1eiro
de Campos e Nogueira da Gama, para .oe·
crelarios de estaria, aqui se ponderou que
forçosamente haviãO de faltar á assembléa
muitas vezes, para o bom desempenho das
obrigaçõe~ daqueJles cargos; e por isso como
a causa de faltar é conhecirla, sempre tem
sido a pralica até agora seguida, o numeral·os,
quando fallao, entre os que fallão com callsa.

O Sr. Montezuma :-Eu faUo cont"a a acta
da sessao de bontem j e quero saber se nella
se falLou ao regimento; nada me importa
com a pratica particular dos Srs. aeC'l'elarios,
A ada de 18 de J ulbo nao dispensa os se·
nhores que são hoje secretarias de estado de fre
quencia continua na assembléa j creio que as
I'esoluções que conslao das actas são leis, e
que o nM sao quaesquel' outl'as tomadas em
particular; portanto se não sc cumprio a lei,
requeiro eu a slla observancia,

Concluido o debate, propoz o SI', pl'esidente :

Lo A assembJéa approva a acta, redigida
como está segundo a pratica até aqui obser·
vada ?-Foi approvada.

2." Deve a mesma pratica observar-se no
futuro?

O Sr. Vergueiro :-Julgo que seria melhor
V. Ex. propôr' se deve obscrvar·se á risca o
regimenlo, ou alteral'·se a respeito dos Sl's.
deputados ministros de estado.

o Sr. Carneiro de Campos: - SI'. presi·
deule, é para admirar que se procurem
sempre todos os meios de desacreditar os
membros do govel'l1O, empregando sublilezas
que só servem de alterar a hal'monia que
devc _ubsistir entre eHe e esta assembléa.
E' verdade que os ministros de eslado não
forao dispensados de assistir ás sessões;
mas como entende o nobre preopinante esta
obrigaçãO de fl'equencia ? Será por ventlll'a
compa~'ecer constantemente a torlas as ses
sOes? Tao, certamente; porqne a assembléa

bem sabia q!le os deve,'e s de taes cargos multas
vezes os impediriào de assistir a ellas;
e que o satHazel·os é tanto um serviço feilo
á nação, como o cump rir com as funcções de
deputado, Hontem eu falLei á assemhléa j mas
não sabe o nobre preopinante que fui ades·
pacho, e que alé era nocessado que fosse por
negocio da assembléa, isto é, para levar as cal'tas
de lei qne Sua Magestade assignou e q11e eu
remelti já pum esta assembléa ? Como pois
neste ca o, e oulros semelhantes, se ha de dizer
que o minislro da estado faltou sem causa, só
porque se dis~e na acta de 18 de Julho que
não fica vão dispE:nsado de comparece" ?

Esta obri~ação de vir, só.se póde entender em
termos habeis, e com esla modificação se de·
cidio naquelle dia, se puzet'ãO outt'a cousa na
acta, eu não tenho cl1lpa disso, lembro·me que
il assembléa conveio em que haviamos faHal" ai·
gumas vezes em l':lzào dos nossos cargos, e
n'esta intelligencia se deliberou.

O Sr. Andrada .Machado : - O SI', Mon·
lezuma falia com Ioda a razão, a assembléa
nada tem para esle fim com o poder execuli vo,
os seus membros como deputados devem CUOl·

parecer, e observaI' o regimenlo quando fal·
tarem, e nisto clle é. bem cla·ro, Todo o Sr. de
putado que não der parle quando faltar, a sua
falta é posla na acta sem causa. Os Srs. mi·
nistros dp e.slado não têm privilegias, quan lo
fallarem hàO de dar parte, como os outros, fie
que estao imp..edidos,.e se a sua p(llavra bnsla
então lambem os outros devem fazer o mesmo,
a obrigaçãO ha de ser igual para todos.

o Sr. Oarneiro de Campos :- Os mini ll'OS
de estado já disserão ao SI'. secl'etario ql1e
todas as vezes que faltassem sem daI' parte falo
tavao em razão dos deveres do seu emprego,
mas que quando deixassem de comparecer por
outro molivo o participarião na fórma do re·
gimento, Eu quando estive de nojo dei parte á
assembléa, e sempre que tenho qualquer in·
commodo que me impede de comparecer pra
tico o mesmo, advertindo que até tenho vindo
doente, como presentemente estou, porque
nunca tive costume de faltar onde os meus
cargos me chamao, nesta mesma assembléa é
constante que antes de ser mioislro de eslado
não faltei uma só vez. Disse o nobre preopi·
nante que a assembléa nao se embaraça com
isto, e eu creio que não é assim.

Os dous poderes trabalhão para o mesmo
fim, e nllo é passivei que a um seja indiJIe
rente que o outro satisfaça bem aos seus de
veres, servindo á naçllo. As sessões do pada·
menta de Inglaterra são de tarde, para que
pos.são comparecer nellas os ministros de es
tado, e os mais empregados publicas que estão
occupados de maohã, se aqui se praticasse o
mesmo estava evitado este inconveniente, mas
seQdo a hora das sessões da assembléa a mesm~
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em que eu sou obrig:Hl0 a desempenhar ontros
serviço, llei Je neces-ariamenle faltar a uma
da. obrigações, e sendo esta causa conhecida,
enlendido está que quando falto, e n1to de
claro motivo particular é porque o serviço do
estado me impos ibilita. Eis-aqui a razilo da
pratica que me parece nào ler inconveniente.

o Sr. Andrada Machado: - Nada importa
para a questão que as funcções do secretarios
de eslado concorrão para o mesmo fim que as
nossas, nem vem agora para °caso a harmonia
dos poderes, o qlle se pretende saber é se os mi
ni tros de eslado del'em ou uào como deputados,
quando falUto, participar que nào podem compa
recer, uma vez que não I).a resol uÇão da assembléa
que os escuse dis o. Admillida a suPPOSiÇàO de
que sempre que fallão é pOl' causa do eu em
p-rego, podem ntiiisar·se dis-o para faltarem sem
motivo todas as vezes flue lhes parecer, e neste
C:1S0 se basla para ell s essa participação que se
diz feilrt aos Srs. secretarios, eu tambem quero
dizel' a alguns do Srs. secretarios.-Fique certo
que quando eu faltm' é po~' que tenho.i lista causa.
P0rém o regimento diz que deve dar parle, e
ha de cumprir-se, sem que possão servir essas
participações parlícuIare;;.

E;l nào duvido que o SI'. deputado que falta
agora não fallasse d'anies, mas nada di lo vem
para o caso, trala-se do regimenlo, e este não
lhes dá privilegio para não darem parle. Se
acaso a assembléa qller qlle sempre que os
ministros de estado faltarem se entenda com
causa, declare que não são obrigéldos a dar
parte, mas se quer que o regimenlo se observe
hao de dál-a segundo el1e ordena.

O SI:1. PRESJDENTE propoz novamen le (licando
sem efreilo a sua 2' pergunla) se a assembléa
queria que o art. 182 do regimento se obser
vásse exaclissi~menle para todos os Sl's. de
pulados sem differença dos qne erão minislros
de estado.-Venceu-se que sim.

O SH. SEORETARIO CAWON leu os seguinles
officios do minislro de estado dos negocios do
imperio:

« I1Im. e Exm. SI'. - Tendo representado o
ouvidor da comarca elo Rio de Janeiro que para
informal' circumst::lnciar!:lmente sobre_ a queixa,
que fl'ei Manoef Pinto de Azevedo, capellão e
cura da aldêa de S. Luiz Be1lrão, termo da
villa de Rezende, faz de Joaquim d'Araujo e
Sampaio, director dos indios da dila aldêa,
como foi delerminado aO m smo ouvidor por
porlaria do l° cio corrente, em virtude do
oflieio de V. Ex. de 25 de Setembro proximo
passado, se lhe faz indi pensavel uma copia da
mencionado represenlaç:to: de ordem de Sua
Magestade o Imperador assim o parlicipo a
V. Ex. para que, fazendo-o presente na augll ta
assemblél1 geral, con tiluinte elegi 'lativa deste
imperio, queira ella dar a esle re 'peito as
ordens precisas para a remessa da mencionada
copia requerida-,

, «( Deus guarde a V. EX.-P.tlacio do Hio de
Janeiro, cm 23 de Olltubro de 1823. - José
JoaqtLim Oameiro de Oampos.-Sr. JOão Seve
riaflo M.tciel Co l.l.-Foi remellido á s'ecretaria
para se satisf'lzer ao requerimenlo.

«( 111m. e EXlTI. Sr. - Em virtude do oflicio
de V. Ex. de 7 do COITenle mez, em qlle parli
cip' trr a assembléa geral, con titllinle e Iegi'
Iativa do imperio do Brazil resolvido que, por

-motivo da occllpação militar de Montevidéo,
que impede por ora a eleiçãO do depulado á
mesma as emblé,~, se proceda de igual maneira
e fórma que se praticou na Bahia, elegendo-se
um epulado para a Campanha, seL'vindo inle
ri namente de capital a villa de Caneiones, e
reservando-se a eleiçãO de outro para a capital
de Montevidéo, logo que e teja livre da op
pressão em que se ach::l, por porlaria da data
leste expedida ao barãO da Laguna se deler
minou que' nesta conformidade fizesse proceder
im med iatamente á referida eleiçãO, segundo a
fórma e labelecida: o que de ordem de Sua
Mageslade o Imperador participo a V. Ex. para
o levar ao conhecimento da meslDa augusta
?ssembIéa.

«( Deus guarde a V. EX.-PaIacio do Rio de
Janeiro, em 23 de Outubro de 1823. - José
Jonqttim Comeit·o de Oannpos.-Sr. João Seve
riano Maeiel da Costa. )l-Ficou a assembléa
inteil'ada.

( 111m, e EXIll. Sr.-De ordem de Sua Ma
ge 'lade o Imperador remello a V. Ex., para
serem pfesentes na augllsla assernbléa geral,
coustituinte c legislativa do imperio do Brazil,
os inclusos offieios de 10 de Setembro pa sado,
G l' do correnle, em qnc os governos provi
sorios das provincias do Hio Grande do Norle e
S. Paulo, em cumprimenlo Jas ordens, que lhes
forão expedidas peja secrelaria de e tado dos
negocios do imperio, por podaria de 11 de
Julho do pre enle anno, informão sobre o
estado actual do eslabelecimentos iillerarios
naquellas pL'oviocias.

« Deus guarde a V. Ex.-PaJacio do Hio de
Janeil'o, em 23 de Oulubn) de 1823.-José
Joctqttim Cameiro de Campos.-Sr. João Seve
riano MacieI da Co la. )l-Foi remellido á com
lOis ão de inslrllC(.:àO publica.

O MESMO SR. SECRETARIO deu conta de uma
mel1lOria enviada pela camara ela villa do Rio
Pardo, e encarl'('gou- -e ao Sr. secrelario Fer
nandes Pinheiro, o exame dell.1, para expôr o
seu conleúdo á assembléa) e dar-se·lhe o com
petente de lino.

PaS"Oll-SC á ordem do dia, que era elD I"
lugar a diSCUSSãO da projeeto de constiluiçãO, no
art. 13 que ficára adiado com as respeclivas
emendas lJa sessào de 22 de Oulubro,

O SR. ARAUJO LIMA pedio licença para reti rar
a emenda que olferecêra na cilada sessão,
Foi-lhe concedida.
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o Sr. Lopes Gama :-E' tal a bondade in
trinseca da instituiç!\o dos jurados, que para a
tOI nar inapplicavel é prcci o desacreditar a
naçlio, onde se pretencle estabelecei-a, ou re
correr a preLextos plausivris para ob lar ;í sua
admiss!\o, é assim que os francezes farão por
Gahc tilxados de ignorantes, rgoistas e inca
pazes ele desempenhar as funcções dos jllrados.
Os brazileiros ao menos não lêm sido atacados
pelos illustres mtlllbros desta assembléa que se
oppoem ao efi'eclivo E'stabel('cimento do juizo por
jurados nas Olaterins civeis, mas seus direitos
de proprieLlade continuào a 'er incertos e pre
carios, por uma razlio mal funrlada, com que
se pretende susLentar t!lo perniciosa restricção.
Consiste toda a l'rm;,a dos principaes argumenLos
pi odl.lzidos para defender esta restricç!\o em
considerar-se necessario aos juró1flos o conhe·
cimento do direito para pronunciarem sobre o
faclo nas causas civeis, e dispensados deste
conhecimento quando têm de Lratar das materias
crime', por isso, SLlpposLo que o nosso codigo
penal seja um monumento ela barbaridade, e
rigOl' com que se prodig"lisãO suppljcios, e
prisOes, não .e encontra difficuldade em esta
beleccr desde já os jurados n~slas materias,
deferindo para d pois da promulgação de um
novo codigo a sua admiss!lo na admillistração
da justiça civel.

Os illuslres deputados que assim opinão
esll1.o manifestamente enganados, nas causas
crimes os jurados tambem devem não só I'sla
belecer a existencia do faelo, mas além disto
desenvolver o ponto de direito que lhe é con
nexo; e quando elles duvicla.o da lei (corno
frequentemente acontece em Inglaterra apezar
de lhes ler sido indicado por um juiz de dircito
o que con titue precisamente o estado da
questlto) pronullcião utão sobre o facto tão
sómente, e usão da Heguinte clausula:- Bt
81.tpe'r tota mate7-ia petunt dism·etionem, .i1tístitia
7·ioru7Jt.-Daqui se rê que não é menos da
allribuição de uma assembléa de jurados
nas materias crimes decidir do faGto, do que
dar a raz!lo que o torna conlrario á lei: por faltar
e. ta segunda circumsLancia em O' processo de
Woodfal, accllsado de Ler escripto a carta de
Jit'ltio ao rei, elle foi abSOlvido, sem embaraço
de er pronullciado pelos jurados culpado de
ter feito imprimir e publicar aquella carta. As
mesmas fórma e principios se oDservão na!,!
causas civeis, e tanLo em umas como em outras
os nossos jumdos têm de encontrar uml\ legis
lação confusa e capciosa, mas por venlura na
Inglaterra todos os cidadãOS habililados para
exercer as funcções de jurados s110 versados no
estudo da jurisprudencia? N~o sabemos nós
que elles se enlregão á direcção dos jnizes
sem pre que se ach110 em haraçados sob, e o
ponto de direito profel'intlo sentença debaixo
de reserva?

ão sab('mo~ tcullbcm quc <IS lcis civis da-

quella nação envolvem mil difficuldades, sub
Lilezas e ficçOes? Todavia o processa por ju
rados é para os inglezes o palladium da liber
dade individual j e não foi preciso qll~ elles
ehega ~e ao alLo ponto de grandeza e cjvili~ação,

a que acLua!menle se lêm elevado, para se tor
narem capazcs de receber esta admil':lvel ins
tillliçltO. Certamente nem o antigos nH
mandos que a levarão á InglaLerra, nem os in
glezes no reinado de Hemique 11, erão tão
inslruidos e illulTJ.inados, como se exige que
sejão o. Lrazileil'os para se lhes conceder eITe
clivamente a mais olida garanLia da propriedade
parLicular. Demais eu cslou per llildido de que
por se promulgar um novo codigo, nãO se
eglle, que todos os cidadãos elegíveis para

jurados se empreguem em estudai-o, e se con-.
verlão em jurisc:onsultos.

Quem conhece o syslema e fim 1Jrin~ipal

desta institnição, n110 póde deixar de convir qnc
bastão as luzes de simples bom senso para
constiluir o homem digno de ser jurado em
todas as l1laterias que fazellJ o objecto da dis
tribuiçãO dajusLiça. Resumindo pois tndo qnanto
tenho diLo, voto pelo eslabelecimenLo dos ju
rados sem restricção alguma.

O Sr. Oarneiro d~ Oampos : - Sr. presi
dente, se queremos uma constiLuiçãO subia, se
devemos consequentemente organisar um go
verno, em qnp. sómenle domine a lei justa, e
em que Re conserve a liberdade inliil'idual, so
lidamente garanlida, e o direiLo ue propriedadc,
sempre inviolavel, não basta só duvidar e se
parar os dous poderes legislativo e executivo,
é demais disto indispensal'el, qlie o poder ju
dicial seja constituido tão livre de toda a de
pendcncia e influencia de qualquer auloridaue,
que elle não possa receber out 'o impulso, que
não IJrovenha da lei.

Uma independe.ncia desta natureza, a unica
capaz de infundir no coraçãg do povo o sen
timenLo inabalavel da segurança dos seus di
reilos, jámais se verificará no poder judicial sem
a saudavel intervenção dos jlll'ados, porque só
estes se podem reputar juizes verdadüralllente
independentes. E' portanto um axioma capital,
uma verdade da primeira ordem em direito
publico, que sem jurados u110 póde liavcr go
verno livre. (Apoiados.) Tamhem não é lllenos
evidente que elles devem ter lugar em todos
os juizos indisLinclamentr., civeis ou crimes.
(A1Joiados.) Se elles fossem restrictos ii urna
só especie de processos, cntno não seria perfeita
a garantia dos nossos direitos, e a con tituiçãO
deve cobrir com igllal protecção, pOlido a salvo
de qualqner violencia, não só a nossa pessoa,
mas tambem' a nossa fortuna. (Apoiados.)

- A constituiçãO, que estamos discutindo, nlio
nos recusa esta garantia em toda a SW\ pleni
tude j quando no artigo 13 CI limiLa ás causas
crimes sórr.ente, ahi mesmo declar'a mui positiva-

/
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l11eute que esta l'eslricçao nào fórma artigo con-
- stitucional (Leu.) Isto é corno se dissesse, que

esta disposiçãO nao é perpetua, mas silll tempo
raria, e accommodada ás nossas circumstaDcias
presentes: que deve ser abolida logo que, re
movidos os actuaes embaraços, o Brazil tenba
cllêgado ao eslado de poder utilmente empr~gar

em todos os processos este grande baluarle da
lihc·rdade elo povos.

Pelo que, Sr. presidenle, duas são as queslões
que of'ferece este art. 13, que eslamos di~cu

lindo: 1". Se as nossas actuaes circumstancias
perl11ilteru que pos3amos já empr 'gar os jurados
em todas as causas, civeis e crimes? 2'. Se não
podendo ter lLlgar em lodas eslas causas, em
qual dellas poderáõ ser já admitlidos sem grande
inconveniente?

Propondo-me a proferir o meu voto sobre
eslcs cloL\s assull1plos; entendo: I". Que, falIando
ri~o['Qsall1ente, por ora lião podemos ler jurados,
nem nos processos civeis, nem nos- crimes. 2°.
Que a admillireru-se já em alguns destes, serião
os jllizos por elles exercidos nas causas crirbes
summamenle perigosos á vida, honra e liber
dade dos cidadãos, emquanlo nãO tivermos
um melhor codigo penal. 3°. Que nas causas
civejs elles nM offerecem t30 grandes inconve
niéntes.

1°: Posto que em these devamos ter ju rados
em tO.i-las as causas; todavia anles de os acimiltil'
l'elçva remover os embaraços, qlle os faç~o ou
inuteis ou mesmo damno,;os. Eu não considero

- que exisla o embaraço da falta, que tenllO ou
vido lamentar, ele pessoas habeis para exercerem
as f'u.ncções de jurado, porque o 8razll não está
certalllentt' weuos adiantado em luzes e civili
saçltO, do que seacbavàa LUnilos povos na época
ellJ que abraç:Íl'rto esta ulil inslituiçãO, que é
da mais alLa anliguid·ade ; e Mo seria pequena
incoherencia espel'Ur ter grande IlUlllerO de
pessoas instruídas, para formarem.o corpo le
gislati 1'0, e tanlos conselbos dos goveruos das
provinl:ias, selldo preciso para legislar oUlacon
selhar sobre a adminislraçào profundos conhe
cimentos, e receiar ao mesmo lempo nào achar
com sufficiencia homens habeis para verificarem
um facto para o que apenas basta possuir bom
seni:iO.

Não é portanto a falta de genle para jurados,
que me induz a acredilar qtle esta instituiçãO
por ora, não lem lugar; o meu argumento
é diverso, eu o deduzo do fim a que nos de
vemos propÔr nu sua admissão; este consiste
na firme e ioabalavel segurança de que jámais
serão os nossos direitos :violados pelo poder
judicial.

Para ser completa esta segurança, atlo basta
que 0'5 juizes sejão iudependentes, imparciaes e
incapazes de prevaricarem, pois o juizo não
con~ta só da verificaçll.o do facto que é quanto
cabe na alçada dos jurados, tem de mais a ap
plicaçllo da lei, e convém que esta seja jusla e

elat'a, pal'a que se conservem sempl'e segnros os
no~sos direilos. Portanto, fallando rigorosa
mente, amquunto não tivermos bons codigos,
não podemos realmenle colhel' os suudaveis
fruc[os dos. jumrlos ; porqúe pouco imporla que
osjuizes IUC "fiancem a inviolabilidade dos meus
direitos, se leis illjuslas ou obscuras, sujeitas a
illterpretações caprichosas, m'os podem violal'.
Tanto mata o máo medico, como a má me·
dicina.

2°. Os damnos que pOdellJ resultar dos jnizos
por jUl'ados, quando as leis sào más, se tomll.o
mais aggravantes DOS pl'oces~os crimes, porque
a lei aqui póde orrender mais directqmente a
pessoa do cidadãO, na sua existencia nalural ou
civil. A mais lel'e reflexão sobre a formalidade
estricta, com que se deve praticar o juizo por
jurados, para n:lo dar lugar á arbitrariedade, e
sobre a barbaridade das penas do liv. 5" das
ordenações, que ainda hoj'e nos regem, nos
conveneerá da lamentavel sorte, a que ficao
expostos os nossos concidadãos, se admiltirllios
já os ,jurados nas caUSaS crimes com um codigo
penal t:lo sanguinario, que para os mais leves
deliclos tino ae!'lon outra pena, que a de morte
ou degredo.

E' 10rl11alidade essencial do juizo dos jurados,
que estes se limitem á verificação e qualificaçãO
dos faeLos, laes como se apresentao ás suas
consciencias e que depois de fJublicada a sua
decisãO, o magistrado ou o juiz de direito, nada
mai faça do que applicar-lIle mui slriclall1enle
a lei, que lhe cOI'l'espollder.

Nestes termos, se algum infeliz, sendo aecu
sado, por exemplo, de furto ou de falsidade de
qualquer mercadoria, ou dQ uso de medidas
falsas, chegando o damno apenas ao valor de
UMrl;O de praia, róI' declarado pelos jurados réo
de qualquer de les delictos, o juiz de direilo,
abl'iudo o codigo penal, n1l0 póde deixar de o
coutlemnar á Inolte. A' vista deste c de oulros
muitos exemplos, que é escusado referir, se
poderá qualquer convellcel' de quanlas victimas
n1\o serão sacrificada~, se puzerlllos já em praliea
os jUI'auos nos juizos crimes com um codigo
tão barbara.

Nao se diga, que nos casos de sel'em as penas
excessivamente desproporcionarias, os jurados,
ou os rnagistl'ados, podem provel' a uma melhor
sorle do réo; aquelles, nãO 9 declarando cul·
pado, oU,diminuiudo-lhe a imputaçll.o da culpa;
e estes, moderando a pena: pOl'que, se islo pu
desse ter lugar, se tiraria a melhor e fi. mais
preciosa qualidade desla fórmâ de j,uizo, que
consiste na perfeita exacçàO das suas decisOes,
promoveria desta maneira a corrupçàO dos ju
rados e se eslabeleceria a al'bilrariedade da
pal·te do jllir. de direilo, e ficariamos sujeitos aos
seus caprichos, o que muitp principalmente
se procura evilal' por esta bella instituiçll.o.

Nem tambem se recorra, para corrigir o de
feito do codigo, ao direito que possue o sobe-
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rano nas monarc11ias, de perdoar ou comlllutar
as penas em outras mais l"uaves. Porque este
precioso conectivo da aspere~a demasiada da
lei e da necel"saria exacçllo do poder- judicial,
sendo aliás mui vantujoso, quando é applicado
com parcimollia, e muita circumspecçllo, se tor
naria damnoso pelo continuado 'uso que delle
necessariamente haveria com semelhante co
digo, fazendo vã a deci ão do juizo, e promo
vendo a repetição 'dos cri mes.

Portanto, Sr. presidenté, nas nossas actuaes
circum tancias, nada de jurados nas causas
crimes. Se 1101 grande empenho em os admittir
já ne ta~ causas, adoptemos tambem já algum
codigo criminal estrangeiro, que nos reja provi
visorialllente, emquanto nUo organisarmos o
nos o; nomêe-se uma cOlllmissão, que exa·
mine, e apresente á nossa sancçll.o um que seja
conforme ás regras da justiça, e melhor assegure
os nossos direitos.

Esta providencia é da mais UI gente necessi
dade. As nos til" circulDstancias nesta parte não
podem ser peiores. _

Temos leis penaes tãc Cl'ueis e abominaveis,
que eria preciso que fUl"scmos tllo barbaros
como ellas para reclamarmos a sua execução.
Não é possivel executaI-as, soífI'emos portanto a
arbilrariedade dos juizes, damos-lhes um poder
legislativo, e promo\'l~mos os crimes, porque lhes
falta o contr:tpeso legal, que deve destruir o
de ejo, e interesse de os commetter j porque o
da lei não se executa, e as penas que imporáõ
os jui~es, não sabe o delinquente qua(;s ellas
serão, e então a baixão aconselhará sempre
o crime.

Talvez seria mui proprio para supprir esta
falta o codigo penal francez, abolindo-se as
penas de confio co, e fazendo-se outras aHe
rações, que n110 podem ser muita, para o pÔr
mais conforl1le á boa razão e a um governo
livre; mHS qualquer que seja a resoluç110 desta
augusla a sembléa, nenhuma certamente pro
moverá mais a nossa desgl'aça, que a anmissllo
dos jurados nas causas crimes com o liv. 5° das
ordenaçOes.

3.° Tão granues inconvenientes se nllo ver:
ficão nos juizos das causa!> civei . As leis que
devem decidir as questOes civ is, se nllo pos
suem o cunho da perfeição, tambem não me
recem o caracter de barbaras, nem sllo tão
contrarias, como as criminaes, aos principios
l'undamentaes na justiça e equidade natural j e
lan to ba ta para da sua exacta appl icação não
resl.ltal·ern tantos damnos e offensas, quantos
forço amente se apresentaráo, se puzermos em
pratica os jurados nas causas crimes, com a
tricla ob enancia das nossas leis penaes. A

unica difficuldade que se tem apresentado, de
poderem os jurado ajuizar e decidir bem dos
factos civeis, por serem mais eomplicados e
mais connexo com o direito, do que os crimes,
bem analy ada, é iJlusoria.

A declaraçãO e qu~lificação de um facto,
donde ha dc resultar o direito, não depende de
conhecimentos juridicos, é um objecto proprio
da boa crilica : esta se adquire com uma boa
logica; pois só e ta arte dirige o nosso entendi
mellto para bem raciocinarmos, e cliegarrtJOs ao
conl1ecill1ento da verdade. Se pois basta pensar
bem, ter um bom senso, para se atinar exacta
mente com o criterio da verdade, que duvida
póde occorr'er de haver homeos, que seIO co
nhecimentos de direitos posSllo qualificar bem
um facto, e talvez com melhor criterio, do
que um jurisconsulto, a quem nem sempre
acompanha a melhor logica e boa critica.

Eu não descubro oesta parte ditlículdade al
guma, e estou persuadido que toda ella nasce da
con('u ilo que se faz inadvertidamente, do que é
vcrdaueiramente ('acto com o direito. Separemos
bem uma cousa da outra, pois llo bem diversas,
e para logo desapparecerá a difficnlrlade. Um
facto é ·sempre um façto, ou seja civel ou
crime; e para o verificar nãu precisa ser juris
consulto.

Se os illustres redactores da constituiçãO en
tenderão que os jurados podem com justeza exa
minar e qualificar um facto crime, cujas provas
são quasi sempre artif:jciap.s, difjjceis e tene
brosas, pois o deliuquente procura sempre cobril
as com as mais expessas Ilu\-en ,e se esforça por
apagal' todú o rasto, ou ignal qUE: possa dirigir
os juizes, muito mais habeis se deveriao em
verdade reputar, para qualificarem bem a exis
tencia de um contracto, ou de qualquer dil'eito

- que alguerh reclame, onde, se Dem "etnpre ap
parecem provas claras, são todavia lIlenos
obscuras, e menos equivocas, porque por via de
regra não se procurão e~lcobrir, nem os homens
são geralmente tll.o idiotas, que cada um não
procure ter sempre teslelOunbos claros, que
verifiquem e autbenliquem em todo o tempo
os d:l'eitos que possue, e as obrigações a que
outros se ligão~ para com elle.

Se os factos sllo complicados, se são intima
mente connexos com o direito, incumbe ao ma
gistrado, ou juiz de direito, instruir bem os
jurados. Magistrado vem de magister, que quer
dizer aquelle que ensina. Compete pois ao juiz
de direito eparar e reduzir á simplicidade os
factos Aue forem complicados, instruir os jurados
sobre as qualidades precisas, para serem legaes
os instrumentos ou testemunhas, que se dãO em
prova, mo trar em que verdadeiramente con
siste a questãO, e o que se deve provar:
sendo isto dirigido com clareza, não êncontro
difficuldade . algum_3 nos jurados nas causas
civeis.

Pelo que re umindo o meu parecer, digo que,
fallando rigorosamente, nllo devemos ter jurados
emquanto não ti vermos bons codigos de lei" j

que com o codigo que temos, seria uma des
gl'aç~ lêl-os já nas causas crimes j e que serão
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mais toleraveis nas causas civeis. Nestes termos
mapdo á mesa esta emenda ao art. 13 :

« Por emquanto haverá sómente jui-ados em
matúias civeis, procedendo-se já a uma lei re
gulamenlar ,obre a ordem do processo; em
materias crimes sómenle l.erllo lugar, quando
livermos um codigo criminal, que nllo seja bar
bara. - CarneiTo de Campos.) - Nllo foi
apoiada. '

o sr. Alencar: - Sr. presidente, ainda me
nllo achava melhor da molestia, que me obrigou
a pedir 30 dias de licença a esta soberana as
sembléa, quando a infausta noticia de um acon
tecimento a mim muito desagradavel, cau ando
no meu espirita um daquelles choques, de que
nenllUm homem e:>tá livre nos diversos lances
de sua vida particular, a tem augmentado : e
por isso desde jã declaro que continuarei a
servir-me da licença concedida para o fim de
cuidar da minha saude, não obstante ler aqui
apparecido no dia quarta-feira e hoje.

Par ceu-me, que quando se tratava da impor
tantissima quest110 dos jnrados, eu não del'êra
estar ausentp., salvo se uma impossibilidade ab
soluta, em todo o rigor da palavra, me pri vasse
de vir misturar minhas fracas vozes com os
energicos e eloquentes discursos dos illustres
campeões, que têm advogado a causa da liber
dade brazileira, sustentando essa santissima
instituição dos jurados, primeiro garante da se
gurança individual do cidad11o, e sem a qual
debalde trabalhariamos por ser li.vre. i é ver
dade, que eu não dou importancia 'alguma ás
minhas razOes, porém o meu voto póde ser de
grande consideração, se succeder que numeros
iguaes de deputados votem em sentido con
traria: entao o meu voto set'á mais "alioso a
favor da cau'sa que eu defendo do que os elo'
quetntes discursos de 40 ou 50 oradores.

Eis o maior motivo porque eu pensei que n110
podia dispeo 'ar-me de apparecer ne te augusto
recinto nos dias em quesupponho que se decide
a questão de que fallo; e como aqui me acho
nào quero deixaI' dt motivar ao menos o meu
voto i, as minhas razOes são fracas, mas por
entre ellas póde apparecer alguma i1léa que se
possa aproveitar. Entrando na questllo eu digo
que voto para que se admill110 desde já os ju
rados tanto no crim.e como no civel.

Depois que se reconheceu no art. 7° que é um
direito individual do cidad110 bra7.ileiro o ser
julgado por jurados, parece fÓra da ordem o
fallar-se em geral pró ou contra e ta instituiç110 ;
mas como alguns senhores têm em geral mos
trado os incouvcnientes dos jurados, permilla·
se-me tambem fallar alguma cou~a em geral, e
depois descerei ao verdadeiro ponto da que tàO,
isto é, se devemos desde já tel' jurados só no
crime, ou se tambem no civel.

A instituiç110 Jos jurados é conforme ás leis
naturaes e á e:ssencia da ociedade; e além

TOMO VI

disto, é adaptada ao systema de governo consti
tucional 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 conseguint
privando-se do direito natural de se fazer justiça
por suas proprias mllos, nada lhe é mais na·
tmal do que consentir que lhe administrem
essa justiça homens de sua escolha, de sua
confiança, e que de pel'to o conheç11o, para
bem poderem julgar da moralidade da suas
acções.

Digo que é conforme â essencia da soci dade,
porque sendo esta'instituida para se conservarem
as· leis natlll'aes, toda a inslituiçllO que mais
concorrer, como esta, para preservar essas leis
naturae , é mais conforme ao fim e essencia da
me ma sociedade.

Digo, finalmente, que é adaptada no systema
de governo con titucional abraçado, porque
sendo a p"imeira maxima neste dividir quanto
possivel rÓI', n110 só os poderes politicos, mas
tambem divitle as altribuiçoes dos intlivitluos á
cuja dit'ecçào est110 incumbidos esses podel'es,
é muito coherente com essa maxillla a insti
tuiÇãO dos jurados, porque as atlribuiçoes cios
magistrados repartindo com outl'O a de julgar
do facto.

Com eIfeito, senhore_, nó vemo que nll0 ó
a soberania da nação está di vjdida nos tres po
dere soberanos, legislalivo, execlltivo e judi
ciario, mas que cada um de tes poderes já assim
djvididos, n110 e tá a cargo de um só individuo,
aincla mesmo que este seja um individuo moral
e col\e ,ti voo

Nó' vemos o poder legislativo entregue aos
representantes da naçll.o ( fallo nas legislatura
ordinal'ias e nM nesta que é uma convenção
extraordinal'ia ), mas sempre tendo o executivo
alguma ingerencia nell ; vemos o podeI' execu·
tivo, que já é inJivi ivel, nào entregue tambelO
a um só individuo, pOl'que sabemos que no
monarcha e presume elllpre um poder, e
nos ministros olltro, e ainda fleste lia divisàO,
pois nilo se entrega a um só todo o executivo,
e sim a muito, caua 11m por sua compctellte
repartiçao ; é isto não só para o bom expediente
dos negocias, como para evitar que o movimento
de toda a machina dos negocias estrja penJente
de uma só ll1ào.

Ora, pela mesma identidade de systema de
vemos no poder judiciario dividil' aquillo que
é dil'i ivel, e como as altribuiçOes de julgar do
facto e do direito s~o duas eulidade llJlli di
vel':as e distinctas, devemos separaI-a: e en
tregaI-as a divel'so indivitluos, para serlnos co
hel'ente em todo o _ystema.

A razão mostra que os jUt'ados são o juizo lJri
mitivo e o mais natul'al para os povos que entl'ão
em sociedade, e a historia das nações o COIO
prova.

Es es barbaros do norte, qlH' inundarllo toda
23
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a Europa, Mo ob tante a barbaridade de sens
costumes, já trazillo lá dos seus gelados
bosques o costume de serem julgados por ju
rados, apezar de lhe' ('altar a civilisaçao nece
saria para os aperfeiçoar, como têm feito as
naçOes civilisarlas; e o caso é que esses me mos
povos que formárllo muitas nações da Europa,
conservárão por muito tempo os seus jurados;
os godos, os germanos, os normandos, lom
bardos, visigodos, etc., todos li verãO jurados
até a iniroducçãO cio direilo de Justiniano e das
decrelaes; e o mais notavel é que estas naçOes
forão livres emqnanto usarão dos seus juizos
por jurados; e os pessimos effeitos do systema
feudal recebido geralmente além dos Pyl'ineus
estiverll.o como suspensos emquanto os povos
go árão desta santissima inslituiçao.

Roma leve jurados para julgarem do facto,
nas causas em que seus pretores jlllgav!lO do
direito, e os conservou emquauto foi li vre ; seus
iwperadores, porém, começando de Tiberio,
acabárão os jurados e tambem extit,guir11o a
liberdade de Roma.

E' verdade, pois, senhores, que o juizo por
jurados é o mais natural aos povos, e que estes
logo que chegão ao estado de civilisação, o
que fazem é melhorai-o e aperfeiçoal:o e n110
destru il-u, Mas, dizem aJgllrJs, os jurados t-êm
muitos inconvenientes; concedo; têm inconve
nientes assim como.os têm todas as instituiçoes
humanas j porém, os hens que delles resulUl.O .
rezãO mai do que esses inconvenientes; a
mesma instituiçãO da sociedade parece ter in
convenientes, por isso que o homem fica privado
de cerlas liberdades naturaes, e corntudo sujeita
se á ellu pum colher outros bens mais reaes e
mais preciosos do que aquelles direitos insigni
ficantes de que e priva.

Pagar tributos pecuniarios ao estado, prestar
serviços pessoae, ohedecer a outros homens e
mil outros incommodos a que está sujeito, n!lo
sào males, nilo silo incollvenientes? E; com tudo
o homem assim o quer, porque lucra na slla
segurança .pessoal e na sua propriedade, e nQ
goso de todos os outros direitos que 11le são
mais precio_os.

Nu principio mesmo das regeneraçõe poli
ticas não ha tantos inconvenientes, tantos em·
baraços, tanto' custos? E; comtudo nllo achamos
melhor sotTrer tudo isso, do que viver debaixo
do despotismo, na escravidão e na miseria ?

Agora mesmo 11:10 estamos soffrendo tantos
inconvenientes e abusos pela liberdade da im
prensa, e com tudo quereremos que não haja
essa liberdade? NãO; porque pômos em uma
balança os Luales do abuso e os toales da pro
hibiçllo, e vemos que estes pf::zãO mais. e são
mais insupportaveis que aquelles; e como na
escolha dos males o menor é um bem relativo,
queremos os abusos da imprensa a nll.o a sua
prohibiç110.

O mesmo succeàe em ludo; e portanto ainda

tendo os jurados inconvenientes, como eu nlIo
nego, comparados estes com a máadministrflçno
da justiça que até agom temos lido, sempre
serão um bem relativo, e por isso os devemos
admittir. Mas já me parece ouvir dizer
ningueo.1 nega que se admiLtllo, porém nilo no
civcl.- Eis- nos aqui chegados ao verdadeiro
ponto da questão; e eu digo que não La ditTe
rença para que se admitlão no crime e nilo no
civel, antes pelo contrario, se alguma ha, é a
favor do civel j mas eu procurarei mostrar que
tanto em umas como em outras causas se devem
já admitti r.

E;m verdade, Sr. presidente, jamais posso al
cançai' a razãO da ditTerença porque devemcs
adlllillir jurados no crime e nlio no civel; p.or
qualquer Jado que eu encare a materia vejo que
tuuo quanto os jurados têm a fazer, é conhecer
de um facto, e este tanto se dá no crime .como
no civel. Mas (dizem alguns senhores), os factos
no civel são mais controversos, ha casos lUuito
ligados com o direito e seria necessario que os
jurados conhecessem a legislaçãO, etc. Eu res
pondo que, por mais que len.ha atormentado a
minha cabeça, não possu achar um caso, em
que nl'lo se possa conhecer o facto distincto do
direito; este pertence ao magistrado .conhecer,
aquelle ao jurado. Se é muito controverso, é da
obrigaçãO do magistrado director do jury. re
duzil-o u proposiçõe claras e de,tacaetas para
os jurados responderem.

Trouxe-se hontem aquI o caso da prescripçãó
como impossivel dos jurado decidirem; e com
es e mesmo quero eu moslrar o contt'ario. Com
etTeito, se o magistrado pel'gunlar só ao!> jurados:
existe prescripção ? Os jurados não saberao res
ponder; porém 0 magi trado deverá reduzir o
negocio a proposiçOes destacadas; v. g., deverá
pel'guntar por cada um dos requisitos da pre
scripção; quantos annos se têm passado; se
possue de boa fé; se o titulo é legitimo; e
ainda neste uILimo inteJ'l'ogatorio deveria fazer
uma subdiviSão, isto é, se o titulo está feito
por lahellião e se tinha as testem unn.as com·
petentes; e assim por diante sobre todos os
mais requisitos que forl11ao a legitimidade de
um titulo; e então_ da combinaçãO de todos
estes factos com a lei, tiraria ú magistrado a
conclusãO, que seria a sentença. Além disto o
conselho dos jurados da sentenças ou declarações
geraes e especiaes, e estas têm lugar no;; casos
controversos e difficeis, e reduzem-se ou a pe
dil'em explicações ao loagistrado, ou a entre
garem inteiramente o negocio á sua decisãO.

Accre 'r.e que o facto criminal quasi sem pre
é praticado ás escondIdas· e pelo conseguinte
mais custoso de conhecer-se, do que o faclo
que é praticado publicamente e sempre cons
tante de documentos, e por isso de mais faeil
conhE'cimenlo.

Por todas estas razOes creio ser lão pos-
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sivel admittir-se em umas como em outras
causas.

Todas as nações que têm tido jurados os
tiverll.o no crime e no civel; e só os fran
cezes na sua consti tuiç"ão de 1789, é que
tiverão a celebre lembrança de os lldmillir
só no crimc, por isso mesmo jámais tem
sido passivei aos francezes serem felizes com
os sellS jurados.

Supponhamos ainda por um instante, que
a ignorancia dos jurados produzia injustiças,
não serão melhores essas mesmas injustiçllS
do que a chamada justiça que ora se pra
ti~?

De que serve alcançar-se justiça em uma
ca9sa depois do uma demanda de 20 e 30
annos, corno é agora vulgar? Eu mesmo tenlio
a expcriencia em minha casa; de que serve
a justiça que me têm feito os magistrados,
em uma demanda que tem minha casa, co
meçada no dia do nascimento de um mano
meu mais velho do que eu 5 annos ?

De que me servem algumas sentença' que
tenbo tido a meu favor? Se naqueJle dia em
que principiou essa demanda, motivada por
5 vaccas, houvessem jurados e estes decidissem,
ainda com injustiça completa, que a minha
casa devia pagar aquellas varcas, quantos
incommodos, quantos p,ejuizos e quantos
atrazos n110 teria poupado á minha casa I
A inju tiça lhe teria sido mais propicia do
que a justiça tia chicana e da rabulice do fÔro e
magistrados.

Isto, senhores, que com a minha casa suc
cede, succede com toda , melhor sElJ'ia soffrer
a injusCiça, com tanto que por meio dos jurados
a causa se decidisse mais depressa, do que
obter a jusliça dos magistrados, depois de im
men as fadiga:, prejuizos e incom modos.

A sociedade ganha o tempo precio~o que os
individuas perdem em semelhantes pleitos, po
dendo empregal-o em cousas uleis j e o lUesmo
individuo que olfresse injustiça ao menos lhe
ficaria o tempo livre, para em outras occu
pações recuperar o prejuizo. Só, portanto, per
derá esse monlào de individuas que viveçn da
chi 'aría e da rabulice. Sendo muito necessurio
acabar com iSlo, para estes meus senhores irem
ganhar o pão dc outro modo, e com o suor tio
seu rosto, como fazem os mais cidadãos na so
ciedade.

Em verdade, senbor'es, são tão certas estas
verdades, que dellas se deriva o rifão que, mais
vale urna ruim accommodação do que uma boa
demanrla. Todos querem antes perder o seu di
reito do que emprehender um 'pleito j ainda
ha poucos dias me disse um cidadao, aliás de
muita probidade e hon ra, que tinha em mão
alheia 300,000 cruzados e que só para não em·
prehender urna demanda os ia quasi perdendo,
e só tiuha tratado de preparar os documentos
para seus herdeil'os, se l/uizessem os arrecadár.

/

Eis o estado a que está l'eduzida a nossa
justiça.

Accresce a isto que eslabelecidos os jurados
tão sómente no crime, illude-se este direito in
dividual do cidadão já reconhecido no 3rt. 7° j

nem .se diga que é isto urna modificação, é uma
restrlcç.ão, e na parte em que esle dil'eito tem
mais relações.

Ningue~ duvida qlle o cidadãO, e principal
mente o CIdadão probo, sempre tem mais pleitos
civeis do que criminaes: o máo cidadão é
quasi sempr'e quem tem as cau as crimes j e
portnnlo vem a sncceder que fica este direito
nlais um direilo dos homens máos ela sociedade
do que dos boos; que é mnior a excepção do
q<1e a regra geral; e que SP. illude assim o di
reito individual, porqup. este, tanlo deve existir
para egurança da pessoa como da propriedadp.
do mesmo individuo.

Demais, S'·. pre idente, os jurados só no crime
nunca podem ter aquella independencia que é
neeessaria, para serem sempre jll to' e impar
ciaes j pois CJuando julgarem das prevaric:tções
e mais crimes dos magi lrados, de s us parentes
e rf:lações, de certo temeráõ de('idir conlra elle .
vendo que ao depois, estes, com llma penoada
de tinta podem decidir ele sua rorlllna, armn
.cando-lhe a sua propriedarle e fazenda; o que
não sllccederin se houvesse l:tmbem no civel o
juizo por jlHados, porque ent9.o sempre os ju
rados estarião seguro das injustiças dos magis.
trados e nunca lerião nece.sidade de serem
parciaes.

Resta-me agora refutar alguns argumentos
que ouvi na sessào p'l~~<llla; e antes de entrar
nesla custosa tarefa, r.umpre-me declarar, pela
segllnda vez neste recinto, que nunca faço uma
violencia maior a mim mesmo, do que quando
instado pelos dictame' da minlla con ciencia e
razilo, me vejo na neces iuade de discorrer em
sentido oppoc:to á alguns dos illustres depulados
que eu repeito pelas suas luzes, e pela intima
couviCÇão em que estou de suas boas intençOes,
porél'l, amious Plato sed magi,s amioa verilas;
e eu nesla occasião lraduzo islo deste modo -

. sou muito amigo do Sr. Araujo Lima, porém
milito mais sujeilo sou aos sentimentos da
minha conscienria e razão.

Disse o iUustre deputado que iria causal'
uma subversão em todo o Brazil, a creação dos
jurados no civel : eu digo pelo contrario que
a 09.0 estabelecermos desde já os jurados nas
causas civeis, debalde trabalharemos por me
lhorar a sort.., dos povos; pois n9.o consegui
remos a e tabilidade das nossas instiluições, e
n9.o garantirmos a segurança da propl'iedaue
do cidadllO.

Na administraç~o d· justiça é que existem
mais abusos, e é nella que devemo fazer a
maior reforma; se não praticarmos assim os
povos fara.o novas revoluções, vendo que n9.o
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esLl10 remediados naquillo em que elles mais
soffrelll.

De que servirá que o poder executivo tenhd
mais ou menos influencia sobre o legislativo,
que o cbefe da nação tenha menos allribuiçOe ,
que a camara..do repre entanles gose de grande
prerogativas? Tudo será nada, se não dermos
ao cidau:1o a maior garantia para não ser ata
cado em "ua propriedade porque então elle
quererá melhorar de sorte j novas revoluções
se atear'áõ; e tu cio súr:1o desordens.

Disse lambem o nobre deputado que isto era
objecto ue-nma lei regulamentar: concordo;
t"nto no crime como no civel é objecto de lei
regulamentaI', e de uma grande lei, que deve
ser feita qnanlo antes j mas é necessario que se
estabeleça como ponto constitucional que devem
haveI' jurados no crime e no ci vel, pal'a que
infallivelmente se fação as leis regulamentares
panl esse fim.

Dis e mais que os brazileiros nào estão
promptos pal'a es-a instituiçãO. Eis-aqui o
ehavão a que se tem sempre recorrido em todoti
o' lempos, e em lodos os lugares para formar a
opposiÇãO á in tiluiçãO dos jurados, isto é, a
falia de capacidade nos povos.

Uns recorrem á falta de luzes, como aqui já
se telll feito, e 3 isto se tem respondido bastan
temente que os brazileiros não estílo mais
ignorantes que os pretinhos da Serra Leô<l, que
O' inglezes do seculo IX, e outros povo que têm
lido jurados. Depois o' illuslre deputado re·
correu a outro expediente, e disse que os bra
zileiros não linhão aquella disposiçãO natural
nec'ess<lria para fazer o bem gratuitamente, e
que por isso os jurados se aflligiri:1O quando
l'o'sem chamados para decidir as questões dos
cidadãos,

En penso pelo contrario sem ser adulador j

IlllllCa adulei o poder quando estava todo con
centrado no rE'i, e Olenos adularei agora o
povo, quaodo elle tem alguma ingerencia 110

eu govemo j porém Mo posso deixar de re
conhecer a injustiça que se faz ao povo brazi
leiro ql13Udo se pr'esume que elle não tem toda
a disposiçãO necessaria para se empregm' no
servir,:o publico gratuitamente; nós vemos nesta
mesma quadra o desinteresse e pmmptidão
com que os cidadãOS de uma provincia soc
correm os de outra: com quanta prompLid:1o se
prestão a ubscl'ipções pecuniarias, a expe
dir,:ões, e a sacrificios de todo o gcnero; vemos
mesmo que o povo está bem costumado a
prestar serviços gratuitos, pois quasi todos os
individuos da nação têm servido a esta de
graça ou qua i de graça; se alguma classe na
sociedade era paga, seguramente em a da ma
gistratura, toda~ as mais prestavao serviços gra
tuitos ou quasi gratuitos j porque qual era o paga·
mento que se fazia aos militares da primeira
linha? Acaso 20$000 mensaes a um capilão
podia-se chamar pagamento, quando muitas

vezes nem lhe chegavl10 para cOlnprar a banda
ou a espada? E cOll1tudo n:1o s rvia contente
e com prazer? Todos os militares da segunda
e terceira lilllla nll.o servem de graça, sendo
ainda em cima obrigados a comprar as pa
tentes e os fardamentos? O' vereadores e os
juizes ordinarios que ganho ou lucro tirao dos
'eus empregos? E comtudo servem com mui to
prazer, e com mais ainda serviriao se não
fossem muitas vezes perseguido" e alé insul
tados injustamente pelos Srs. ministros, bem
como succedeu a um pobre vereador na minha
terra, a quem eu vi e ouvi Ul1l Sr. ouvidor
descompôr e insultar em sua porta, estando
elle miseravel' no meio da rua.

Sim, senllOreti, nos brazileiros nãú falta essa
disposiçãO, antes a isso acostumad.os não se
enfadaráõ de serem jUl'Udos, assim como até
agora se não têm enfadado de sel'em officiaes
de milicias, vereadores, juizes ordin:ll'ios, etc. ;
e terão mesmo muito prazer cm o ser pela
gloria que Ibes re ulLa cio bem que vào fazer
aos seus semelhante.

Disse o illustre deputado que os barbal"Os
do norte podiàO ter jurados, por isso quc inte
ressados em mui poncos ohjectos, menos com
plicaçõe de causas existião, e mais facilidades
havia em decidir as questões. Respondo que se
os barbaros do norte tinhl10 menos ohjectos
com qtle lidar, tambem devião ter sna facul
dades intel1ectuaes meno desenvolvidas-; o
homem é sempre pensador em toda a parte,
e taoto maior é a abundancia dos objcclos que
o cerCào tanLo mais desenvolvidas têm as suas
idéas; e portanto se· nó temos mais com
plicações de objectos do que os b:l['b,ll'os do
norte, tambem temos a nossa compreh.ensão
mais ampla, e por consequencia estamos nas
mesmas circum lancias de lermos jUl'ados.

Ouvi lambem dizer que as demandas se tor
naráõ muito clll'tas, e que por isso se multi·
plicaráõ ; e que o:> jurados seodo muitas vezes
chamados se desgostaráõ. Eu resp_onrlo que por
isso mesmo que as demandas ficão mais cUl'las
é que nós devemos estabelecer de. de ~á ju
rados; é já um grande bem evitar as gl'ancfes
delongas das demandas que faziao a ju'Liça
assim tardi" ainda peior que a mesma injlls
tiça j nem se segue que as demandas se
multipliquem por ficarem de menos durayllo;
salvo se fôr porque, desembaraçando-se o ci
dadãO mais depressa dos pleitos judiciaes,
terá mais tempo de at.iquiril' novas proprie ades,
e por etite 1l10ti \'0 mais relações terá, e lO ais
questões j porém isto então é um bem que nós
devemos promoveI', porque não importa qu e o
cidadão tenha demandas quando o motivo é
por ser rico e mais abundante.

Demais, senbore, é da complicação e de·
mOras das demandas presentes que se seguem
Ol.Jtras III uitas uemandas; e por isso encul"
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tadas estas seguir-se-ha o bem de não parirem
outras como até agora succede.

Disse mais o illusll'e deputado que era neces
sario ir devagar e não nos pl'ecipitacmo ; que
Roma teve jurados só depois dos prelores;
que a America Ingleza só no aclo addicional
de 93 é '111e os estaheleceu, etc.; com elTeil",
eu aprecio lanlo esLa recommendação do illustre
preopinanle quanto é o intimo conhecimenlo
que eu tenho de suas boas intençOes j sim, elle
des ja que tudo façamos com circul11specçao,
madureza, e sem precipitação j isto é tambem
o que eu quero; mas, s'enhores, onde e 'lá
aqui a precipitaçãO? Acaso S0I110;; algum povo
sahido agora das matlas para congregar-nos
em sociedade?

Não existimos ha mais de 300 anno em
communbão politica? ão tem'Os já soffrido

'tanto? A experiencia da nossa má adminis
Iraç:J.o de justiça não nos lem si do já tão Cll'a
e tão prolongada? Sim; é tempo de melhorar
mos nossos males, de recorrermos.;; um re
medioj ,e qual deve ser elte senão aquelle que
a experiencia de outras naçoes -tem mostl'aeto
ser o melhor? Roma que lirlila seus rpis de
irnmediala escolha do povo, cuja primeira al
tribuiçào era decidir as questoe entre os ci
dadãos' ainda assim appellava do~ seus juizos
para o mesmo povo; e logo qlle o seu e tado
de civili ,ação Ib'o permiltio, e l:.Ibeleceu os
jurados; e nó que ha lanto tempo soffremos
nM havi~ll1os e tabelecel-o ?

Sim, Roma os leve no lempo de sens pre
tores; e nós os teremos no tem po da nossa
independencia ; a Inglaterra os leve no Lempo de
AICredo, e nós os teremos no temp~ 1I0 Sl'.
D. Pedro L Quanto á America Illgleza, se o
illustre pr€fJpinalJte fallou em geral, enganou
se, porqlle na mesma constituiçãO fedeml dos
E tados~Unjdos de 1787 se estabelece juretdos
nas causas crimes j é verdade que os não vejo
ahi na cau a civeis, e por isso digo que, se
falloll em geral, enganou ·se j mas é necessario
advertir que a con LituiçãO Jos E tados-Unidos
é nnla con liluiçãO federal, em que se marcM
mais os deveres e direitos de estados para
esLados do que o dos individuas, e por isso
talvez escapa se estabelccer como um direito
do cidadão o juizo por jurados; porém o facto
é qlle na America Iogleza já bavião juradoe
mnito a:JLes de ua independencia e em diver as
con~tituições dos diver os estados se faz menção
do juizo por jurados, bem como na constituiçãO
da Pensilvania j donde se eollige bem que já
alli havia o costume deslejuizo; e o que mais
convence de que isto era já repntado um di
reito naquelles povos e quanto elles o apre
ciavão, é que entre ,os motivos, porque elles
dizem que farão obrigados a romper com a
lnglalena, está o de querer esla privar a Ame
rica em muitos casos dos bencficios do jury:
tanto eltes o tinhão, e tanto o apreciavll.o, que

eleclar'arão como um dos motivos l1l'gentes da
independencia o querercm-nos privar desse di·
reito. _

Defendeu lambem o illu Ire depu Lado a
classe da rn 19i-tl"llurfl, e falloll no pel'igo das
decl'llllaçOes V:l~HS, que aqui e fazem con tra
os m.lgistr;tdos, e rlisse qne na Inglaterra podia
se declamar contra estes, porém n:J.o aqui,
onde ainda isso podia excilar a desobediencia.

Eu acho tudo isto um pOIlCO fól'a da Ot'dem,
e por isso não me demorarei muiLo oesla
questão; comtudo sempre direi que atacar
todos os individuo. da classe da magistratura
é uma com piela injustiça, pois entre eiles
exislem . alguns que são homens de bem e
juizes probos; mas que dizer-se que entre elles
ba muitos velhacos, tyrannos, e interes eiras,
é fallar verdade; dizer-se igualmente. que a
classe da magistratura tem entre nó' adqui
rido contra si a indignação e odio do povo, é
outra verdade innegavel; e, a desgt'aça é que
eu acho no povo alguma razão para e.ste pro
cedimenlo.

Com elfeilo até o presenle. em lodos os
ramos de administração publica se notav:J.o
prevaricações; islo é iIl nega vel; porém o
magi. trados erão aquelles ue quem o povo mais
irnmediaLamente ['ecebia os errei Los do despo
ti mo, e por i so devia aborreceI-os mais.

Peh corrupção da cÔrLe vexavão-se O povo
corn imposições e tributos, mas isLo era um
mal indirecto e por isso não tanto senlidoj era
porém o magisLrado quem ia aLé o interior das
len'as lel'ar a llliseria e a oppresslio ao desgra
çado cidadão: era o magistrado quem imme
diatamenl.e atlenlava contra a vida, honra e
fazenda do cidadão; e porlanlo é con tra o
magi trildo que existe maior adio.

E' verdarle, torno a repeUI-o, que entro clles
l1aviflo algun homens de bem, e eu os tenho
corihecido, mas qllem duvida que ess s erllo
muiLo poucos respectivamente ao numero
deiles? QllflnLo ás declamações contra que fallou
o illuslre deputado, digo que não sou de voto de
declalnaçoes vagas, porém tamberll não pos o
reconhecer nellds LanLo perigo quanto lhes quiz
suppÔr o illustre prf.'opiuante ; aotes encântro
nellas alguma utilidade.

O cidadão bl'f\zileil'o esLá bem costumado 1\

obedecer alé ás injustiças dos magistrados; a sua
obediencia tem sido sempre con tante ainda
quando Ibe trazia a aniqllillaç:J.o da sua pro
priedade, da hOllra e dá vida' e portanto n110 é
de prpsurnir que só agora porque se declama
cootra o vicios dos magistrado, passe de llma
céga obediencia a lima inleil'a resisterlCia a todas
as ordens desses magisLrados. Por outro lado
eu vejo que a responsabilidade dos juizes ainda
é entre nós uma chimera, pois não sei onde
estão os lribunaes competentes, e as leis que
fação effectiva essa responsabilidade. Nao resla
portanto aQ lIliserave~ cidadllo que presente-
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mente so[rer qualquer injustiça, senão a con
solaçllo de ser ao menos esse infa111e magistrado
denunciado pelos representantes do povo á
opinillo publica e ao governo, para merecer a
execrHçao e abominaçao de todos, e ser por
e.te modo castigado servindo isto de freio aos
mais que quizerem commeller allen.tádos.

O cidadllo brazileiro, torno a dizer, ainda nao
lem garantia alguma que o livre das injustiças,
resta·lhe 1110 sómente o recurso de seus deplI
tados para clamarem em seu favor e defenderem
sua justiça dos ataques desses despotas. Na
Inglaterra é onde nllo é necessario clamar contra
magistrados, porque elJes têm certa e effecliva
a sua responsabilidade; mas aqui, já que a
nll.o têm, ao menos temao as accllsaçOes dos
deputados neste recinto, ou sejllo' justos, que
nada lhes custa.

Resta o argumento a que recorreu o illustre
preopinante para, nem ao meno no crime, se
estabelecerem já os jurados, e esperar·se para
depois dos codigos, que é a dI:' proporção e
bm'baridade das penas qlle impõe o nosso co
digo. Com effeito á primeira vi ta parece tl:'r
algum peso este argumento; porque na reali
dade são barbaras e muito barbaras as penas
que estabeleceu o codigo portuguez; mas o que
é que se fazia até agora? fmpunbllo-se essas
penas? Não. Quem as modificava? Os magis
trados. E esse milagre era feito no conhe
cimento do faelo, ou na fJpplicaçllo do direito?
Creio que na applicação do {!ireilo.

Logo, que difficuldade ha de que as cousas
continuem como d'anles, isto é, que o magis
trado continue a interpretar a lei como até
agora para não sermos barbaros? E que lem
isto de commum com o conhecimento do facto?
E' verdade que isto não é bom; o magistrado
deve cingir·se á lelra da lei, e Dilo ter arbi,trio ;
porém isto será quando tivermos codigo:
quando as penas esliverem proporcionadas ao
delicto ; por ora vamos como iamos, que Dão ha .
outro remedia, porém admiltamos já os jUl'ados
para conhecerem do facto, que é C0usa muito
distincta.

E com efJeito se passasse este negocio, como
alguns ilIustres dtoputados querem, seria ri
diculo o tal direito individual do cidadllo de
ser julgado por jurados; porque no civel a
nação nao listá preparada, e no crime nM
temos codigos, que só Deus saLe quando se
farllo; e portanto ficaVilmos com este direito,
como com a constituiçllO, se acaso esta fosse
sÓll1ente proclamada e nunca pudesse ser feita.
NãO, senhores, nllO illudamos os povos. E' di
reito individual do cidadllo o juizo por jurauus,
hajão jurados, e nada de paliações.

O sr. Carneiro :-(Nij,o O ouvirão os ta
chygmphos.)

O SR. PnEsIDENTE, por ter dado a hora, de·
clarou adiada a dLcussão, tendo já pedido a

palavra quatro Srs. deputados, mas o Sr. Fer
reira França requereu a prorogaçll.o do debate
para se concluir.

Consultou-se a assembléa, e decidi o-se que
não tiuha lugar.

Os SR. CARNEIRO DA 'CUNHA E HOLLANDA
CAVALCANTI pedirao licenç;l, e retirárll.o·se por
incommodados.

Passou·se á leitura dos pareceres.
o Sr. Carvalho e Mello, como relator da

commi~são de commercio e agricul.~uril, leu o
seguinte

PARECER

cc A commissào de commercio, agricultura,
industria, e artes, examinando <r requerimento
de Manoel Macl1Jldo Coelho, Constantino Dias
Pinheiro, José Lourenço Dias e Joaquim Jo~é

da Sil va, proprietarios das fabricas de estam·
paria e papel, erectas em Andarahy, nos
suburbios desta cidatle, acha que os mesmos
vêm representar a esta augu ta assembléa o
estado ruinoso e de decadencia, em que estãO
as mesmas fabricas, qne apezar de terem os sup
pIicantes empregac.\o grandes capitaes, e feito
todas as diligencias para obterem mestres, e
haverem feito muitos esfo'rços e experiencias,
não têm podido obter vantajosos resultados,
e receião consideraveis prejuizos, como j<i
soffrêrllO os primeiros emprehendedores, de
quem por compra houverão as mesmas fa
bricas, e vêm supplicar, se lhes outOl'guem e
ccncedllo os seguintes favores e graças, para
prevenit'em a imminente ruina das referidas fa
bricas, e da sua fortuna e credito.

« Pellem, portante, 1", isenção de direitos
sobre as fazendas brancas, que mandarem vir
por sua conla, ou aqui compt'arem para pintar
e estampar, e bem assim das tintas e drogas
necessarias para isto. 2." A isençllO do paga
menta do sello depois de pintadas as fazendas,
pelo haverem já feito, quando eIlas na primeira
entrada da alfandega fol'll.o seIladas. 3.° A
isençllo do recrutamento de todo o serviço mi· .
litar para os caixeiros e mais iudividuos actual
mente empregados, ou que para o futul'o o
forem nas ditas fabricas.

cc A mesma commissll.o powlerando os ju los
motivos allegados pelos supplicanles e os que
instão para se dever prestar algnns favores,
para animar a industria nascente nesle paiz,
e para fazer prosperar estas fabricas prestes
a serem desamparadas por seus donos, por
falta de poderem tirar proveitos, pelo que elJes
referem, e pela concurrencia de iguaes produclos
estrangeiros, é de parecer, que pelo que toca
á primeira graça pedida, se lhe!! deve em
regra declarar, que havendo já algumas con·
cedidas pelas leis existrntes, que soccorrem as
fabricas naciouues, e especialmente o alvará de
28 de Abril de 1809, que ise~tou de direitos
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as materias primeiras, devem os supplieantes
aproveitar-se do que ha nellas outorgado, sendo
de grande prejuizo para o commercio em geral,
e para as rendas publicas, a isenção vaga de
todos os direitos das fazendas, que mandarem,'
vir, ou aqui comprarem para o uso das mesmas
fabricas_

({ Entende porém a commissao, que, se deve
conceder a restituição dos direitos, pelas fa
zendas pintadas e eslampadas, de que tambem
se lembrão os supplicantes, na fórma determi
nada no § 36 do alvará de 4 de Fevereiro de
1811, que fundado na razao economico-politica
de favorecer o commercio nacional da Asia, e o
augmento das fabricas de eslamparia, decretou
a sobredita reslituiçao, devendo-se nesta cou
formidade revogar o § 8° do ah-ará de 25 de
Abril de 1818, que annullou o mencionado para
grapho do ai vará de 1811, substituindo-lhe o
benefiéio de 1 por cento na sabida, o que sobre
ser mui diminuto, muilas vezes se não verifica,
por serem as fazendas consu midas no paiz, e
recommf.ndando-se toda a exactidao e vigi
lancia na alfandega, onde se faz a sobredita res
ti tu iÇão_ Ficando assim deferidos pelo modo
que parece justo e razoavel, pelo que respeita ,10

primeiro e segundo pedidos, entende tambem
a com missão que devem ser altendidos com a
isençãO do recrutamento para todos os indivi
duo empregados nas mesmas fabricas, mar
cando-se o numero alé 40 para não abusarem,
e ficando ao cuidado e vigilancia dos que são
encarregados de fazer os recru tamentos, o ve
rificar que são realmente pertencentes aos tra
balhos dellas.

(C Deste modo persuade-se a commissão que
se concedem favores bastantes á estabilidade e
progt·esso de!:tas fabricas, com menos prejuizo
do serviço, e bem publico das outra!: l'epal'tiçoes
de estado_

(C Paço da assembléa, 23 de Outubro de 1823.
-l/uiz José de Cm·valho e Jilello.-João Seve
riano Maciel da Costa. - João Gome.~ da
Silveira 1J1endonç-a.-Jusé Teixei7'a da Fonsecd
Vasconcellos.-Nicoláo Pej'ei1·a de Campos Vtl'I-
gueiro.- Diogo Duarte Silva.-José da Silva
Lisboa. »

o Sr, Brant Pontes pedio a palavra, e
porque fallou em opposiçao ao parecer ficou
este adiado.

-O SR. COSTA BARRO!:, por parte da commissll.o
de guerra e marinha, leu os seguintes pareceres:

PRIMEIRO

(C A' commissao de marinha e guerra foi pre
sente () requerimento dos officiaes de terço de
ordenanças da cidade de Porto Alegre, em
qne representao haver requerido ao governo
que fizesse extensiva aos supplicantes a graça
de serem os seus filhos admiltidos ás praças de
segundos cadetes em conformidade do decretõ

de 4 de Fevereiro e resoluçao de conanHa de
26 de Outubl"O de 1820, aI legando haver aqlielle
corpo feito todo o serviço militar pel'lencente á
I" e 2" linha, sempre que estas têm Inarchado
para a campanha, e ainda al'tualmente estarem
em actividade com as poucas que restão na
praça, e outrosim terem sido os ditos officiaes
mandados ás fronteiras daquella provincia cm
differpnte~ commissoes, e que o governo conhe
cendo que esta gt·aça dependia de mt:dida legis
lativa, lhes nao deferira, pelo que recorrem a
esta augusta assem bléa.

({ A com missão é de parecer que, versando
este requerimento sobre ordenanças e privilegios,
não póde ser tomado em consideração, em
quanto a constituiçãO não definir estes dous ob
jectos.

({ Paço da assembléa, 20 de Outubro de 1823.
Manoei Ferreim de Ara00 G~timU1'ães.-José

A7·ouche de Toledo Rendon.- Pedro José da
Costa Ban·os:-João Gomes da Silvei7·a Men
donça.-Manoel Jacintho Nogueira d!L Gama.»
-Foi approvado.

SEGUNDO

(C A com missão de mariuha e guerra, vendo
fi portaria do minislro da guetTa de 2 de Agosto,
pela qual se ordenava ao governo provi ario da
provincia da Bahia, que fizesse remetler para
esta côrte os soldados e officiaes inferiores dos
pri,,;ioneiros daquella tropa, que voluntaria
mente quizessem !:ervir no Brazil pelo prazo de
quatro annos, findos o quaes se lhes concede
ri:J.o suas baixas, ficando inteiramente isentos
do serviço de I" e 2" linha, que foi indicada a
esta augu~ta as-embléa pelo iIlustre deputado o
Sr. Carneil"O da Cunha, e olltl'osim a porlaria
de 25 do mesmo lnez, que manda sobt'eestaf na
execuçao daquella ordem j conhecendo que o
gllverno (apezar dos motivos expendidos no
officio de 17 de Outubro) se convenceu de
quanto aquella medida tinha de impolilico pelas
Jesconfianças e azedume, que reinao nosJlnimos
resentidoc;, e em consequencia a revogou pela
citada podaria de 25 de Agosto, e lembrando-se
de que esla augusta assembléa havia já dado as
providencias para o transporte dos mesmos pri
sioneiros, a commissao é de parecer que esle
negocio não é objecto de ulterior deliberaçao da
mesma assembléa.

(C Paço da assembléa, 24 de Outubro de 1823.
-Manoel Ferreit·a de A7·avjo Guimarães.
Manoel Jar:intho Nogueira da Guma.- João
Gomes da Sil'Veim Mend01/ça.-José Arouche
de Toledo Rendon.- Pedro José da Costa
Ban·os. )j

o Sr. Montezuma:- Sr. presidente, tenho
declarado aqui muitas vezes que respeito muito
as luzes dos iJluslres membros das commissoes,
porém quando nao concordo em principios nllO
P0::íSO approvar os pareceres que nelles se
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ful1dll.o. Assim me uccede com e_te que se
acabou de lêr, porque vejo passar em claro a
inconsequencia do ministro da gnerra eOI apre
sentar á a rmblea o negocio do de tino das
tropas luzitanas para ella decidir se devillo ficar
0\1 ir para POItugal, e ao me mo tempo assentar
que o negocio era todo do executivo, e decidil-o,
fazendo entrar soldados do Madeira nas linhas
brazileiras, homens que ha pouco tinhão as
armas na mllo contra a naç1.l0, atacando os di
reitos dos nossos concidadãOS, e allentando
contra a segurança individual e publica.

Pergunto eu agora, se os luzi tanas quizessem
elltrar todos nas linhas brazi!eiras, como fica
vamos nós em qualquer nova tentativa de Por
tugal, Jlavendo nos nossos corpos tllo grande
numero de inimigos, e sabendo estes como es
tav1l.O empregadas as forças do exercito, e as
mais particularidades de planos de segurança c
de guerra? Sr. presidente, estarmos a tratar de
dar destino ás tropas luzi lanas, e ao me 'mo
tempo dar-Ih'o o governo, nM tem desculpa, nem
pos, o considerar isto senll.o um engano feito á as
sembléa, Igualmente só por muita ignorancia ou
muita maldade do mini lro da guerra, se podia
dar um tal destino, pois ninguem deixal:ia de
ver que empregar luzitanos no nosso exercito
era, como já disse, dar aos inimigos os meios
de entrar nos planos da nossa defesa. Com
tudo de nada dUo julgárM os senhores da
commissllo que devillo fallar, e Jimitárão-se
unicamente a dizer que não havia lugar para
ulterior deJiberaç1l.O. (Não se owvio o ?'esta.)

O Sr. Costa Barros :-0 nobre deputado
tem toda a liberdade para atacar o parecer
da commissão, mas. n!lo tem nenhuma para
atacar o membros, que a caIr poem. Eu poLiia
justificar a commissào, sobre as bases em
que assen[ou o eu parecer, mas entendo que
nào devo expender argumentos contrariando
[. quem nll.o é capaz de responder a ell s.
(A' m'dem, á o?'dem.)

o Sr. Montezu=a :-Eu quero que o iI·
lustre deputado declare as razões que tem
para dizer que eu não sou capaz de responder
aos seus argumentos, se é por falta de luzes,
ou , . , .
(A' m'dem, á ordem.)

O SR. PRESIDENTE declarou adiado o parecer
na rórma do regimento.

O MeSMO SR. DEPUTADO leu tambem o se
guinle

PARECER

C( A commissllo de marinha e guerra, exa
minando a re posta dada pelo nJinistro e se
cretario de eslauo da repal'tição da guerra,
sobre os motivlIs porque se aclla\lão addidos
tres officiaes luzitanos aos corpos do éxercito
nacional, em consequencia da indicaçãO (eita
pelo illu tre deputado o Sr. Montezuma, re-

conhece por ella que o principal fundamento
do govr!'no foi sustentar a proclamação feita
pelo com mandante do exercito da Bahia, que
remettendo os ditos officiaes para esta cÔrte,
I'lào lhes aponta crimes particulares, mano
dando em cGnsequencia addil-os a differentes
corpos do nosso exercito, para poderem ler
de que sustentar-se e sel'em ao mesmo tempo
vigiados pelos respectivos chefes sobre sua
conducta e opiniõrs, reconbeee a commis;:ào
que esta deliberação pertencia ao poder exe
cutivo, e que nll.o lia lei alguma que obstasse
a ella, e que se po sa con.siderar infringida
pelo governo.

cc Estes ofl.lciaes, logo que desel'tárão do
exercito luzitano, passando-se para o nos_o,
convidados pela proclall~ação do coronel Lima
mostrárão positivo desejo de seguirem a
causa do Brazil; não esUlo na classe de
prisioneiros de guerra, ellas de nenhum modo
podem voltar ao exercito, de que são deser
tores, em ri co de serem fuzilados, só po
dião a har abrigo entre os brazilejro·, e
effectiv(lInente o ellcontrárão no commandanle
do éxercito ela Bahia, que os acolheu, e enviou
para esta CÔrte, e no governo que os mandou
aLidir a divel'_os corpos.

(C Todavia não póde a coml1lis ão deixar
de recunLJecer que lJãu obstante ser esta de
liber<tç(LO de competcncia do governo, e nll.o
haver lei alguLna infringiria, seria mais con
forme á polilica, que estes individuas fossem
socconidos pelo governo, com o soldo que
aqui percebem iguaes patentes ás que tinhllo
quando - erão officiaes lLi'zilanos, no ca o de
terem prestado juramento de fidelidade á nossa
independencia e systema cOIBtitucional, sendo
entregues á vigilancia da policia, sem tomarem
parte alguma 00 serviço do nosso exercito, em
quanto não de sem as mai~ decisivas provas
de seu firme caracler e adhesão ao impel'io
do Brazil. Portanto a com missão é de parecer
que nesta conforlllidade se officie ao governo.

(C Paço da assembléa, 22 de Outubro de
1823,-1I1anoel Jaci-ntho Nogueira da Gama.
-João Gomes da Silveim Mendonça,-Ped1'o
José da Costa Ba1Tos.-Jvsé .d?'ouche de To
ledo Rendófi. - Manoel Fen'ei1'a de Amtljo
Guimarães. »

O Sr. Montezu=a pedia a palavra, e re
quereu a leitura da respo ta do ministro, e da
proclamação do coronel Lima, a que ella se
referia.

Feita esla leitura, deu a hora; e o Sr. pre
sidente declarou adiado o parecer, que foi re·
mdtido á secretaria com os papeis a elle juntos
para ser examinado pelos Srs. deputados
que os quizessem ver, como propuzera o mesmo
Sr. deplJtado.

Requereu mais d Sr. Montezuma que se de·
signasse um dia para se tratar destes dous pa·
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receres da commissio de guerra, que acabavll.o
de ficar adiados, allegando para isso a urgencia
de sua~ mate rias.

O SR. PRESIDENTE tomou em consideraçllo o
requerimento para aprasar dia para a discussll.o.

C Sr. Rodrigues de Carvalho :-Lembro a
V. Ex. que ficou ante·hontem adiado o parecer
das comllli~sóes de marinha e legislaçllo sobre o
modo de julgar as prezas feitas pela esquadra
nacional, á vista das duvidas propostas pelo suo
premo conselho militar; e como nada se decide
sem a deJiberaçll.O da assemLléa, e ainda se
pedem jnf~rll;lações ao governo, parece conve
niente não demorar a resoluçllo do congresso,
considerada a urgencia da materia.

A~sentou·se que entrasse em discussll.o na
sessão seguinte.

O SR. PRESIDENTE deu para ordem do dia o
projecto de constituiçllO.

Levantou·se a sessllo ás 2 horas e 10 mi·
nutos da tarde.-Miguel Calmon du Pin e
Almeida, secretario.

Se8sâo elO 2~ de Outubro

PRESIDENCIA no SR. MACIEL DA COSTA

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas
da manhll., tomou a cadeira de presidente o
Sr. Maciel da Costa, na ausencia dos Srs. Ri·
beiro de Andrada e Pereira da Cunha; e com·
pletou-se a mesa com o Sr. França, r sup
plente.

Procedeu·se á chamada, e acharll.o-se pre
sentes 71 Srs. deputados', faltando com causa os
Srs. Pereira da Cun!Ja, Araujo Gondim, barll.o de
Santo Amaro. Pinheiro de Oliveira, Ribeiro de
Rezende, An'drada e Silva, Arouche Rendon,
Rocha, Ribeiro de Andrada e Carneiro dr,
Campos i e sem ella o Sr. Couto Saraiva.

O SR. PRESIDEN'l'E declarou aberta a sessllo e
lida a acta da antecedente, foi approvada.

O· SR. SECRETARIO CALMON leu o seguinte
officio do ministro de estado dos negocias da
guerra:

« Illm. e Exm. Sr.---Apresso-me em trans
mittir á V. Ex., para serem presentes á assem·
bléa geral constituinle e legislativa do imperio,
com os oflicios dos governos pl'ovisorios do Es·
pirito-Sanlo, Minas-Geraes, Goyaz, Santa Ca·
tharina e Rio Grande de S. Pedro do Sul, os
marpas da força, fortificações e mais objectos
militares de cada uma dellas, os quaes forllo
exigidos pela mesma assembléa, em o oflicio
que V. Ex. me dirigia em data de 9 de Se·
tembro proximo passado, segurando á V. Ex.
que serllo igualmente enviados os das outras
provincias, logo que cheguem.

(t Quanto,.porém, aos soldos, cumpre·me pre·

TOMO VI

venil' á V. Ex., de que o p;ovemo de Sua Ma·
gestade o Imperador mandou regular pelos que
vence a tropa da cÔrte os das outras provincias,
á excepçllo da Bahia e Parahyba do Norte i
aquella paI' estar occupada pelas tropas lusi·
tanas na occasillo da remessa das tabellas re·
guIadoras j esta porque o seu governo provi·
sorio entM representára que os havia alterndo
para mais, em consequencia dos acontecimento!;
politicas da mesma provincia.

II Deus guarde á V. Ex.- Paço, em 23 de
Outubro de 1823.- João Vieira de Cal'valho.
-Sr. Jollo Severiano Maciel da Cosia. )- Foi
remellido á commissllo de guerra.

O SR. SECRETARIO FERNANDES PINHEIRO deu
conla do exame de que fôra encarregado, sobre
a memoria offerecida á assembléa pela camara
da villa do Rio·Pardo.-Foi remellida á com·
missão de estalislica, para esta a dirigil' depois
ás outras a que devesse ir, pelo seu conteúdo.

Annunciou·se que estava á parla da sala o
Sr. TllOmaz Xavier Garcia de Almeida e
Castro, deputado pela pt'Ovincia do Rio-Grande
do Norte; e sendo introduzido na f6rma do
eslylo, tomou assento no congresso.

Passou-se á ordem do dia, e entrou em dis
cussão o art. 13 do projecto de conslituiçll.o,
adiado com todas as suas emendas na sesst\o
antecedente.

O Sr. Costll. Aguiar : -Sr. presidente, tenho
sido até aqui mudo espectador da discussll.o
sobre a admissll.o ou Mo admissão dos jurados,
assim nas causas crimes, como nas civeis; e
Dem mesmo pretendia fallar sobre tll.o interes·
sante objecto, porque os illustres preopillantes
que me precederllo, esgotárllo por maneira lal
esta materia, que pouco em verdade resta a
dizl'r.

Como, porém, observo o affinco e desejo que
muitos Srs. deputados têm manifestado, de
que haja, desde já, jurados em todas as causas
civeis ; e por outra parte me p,ersuada de que
esta questao tem de ser decidida por volaçl1o
nominal, o que é facil de perr:eber, pelo calor
que se tem tomado na disCUSS!lO, jul~uei seI'
do meu dever fazer algumas rerrexOes e mo·
livar assim o meu voto.

Nilo cansarei a assembléa em repelir a his
tol'Ía dos jurados, e menos farei vêr acanhe·
cimento que os povos antigos tiverllO dt'sta
instituiç1lo, e como esUlo hoje est,lbelecidos nos
modemos j estas idéas ão sabidas e achllo·se
bem desenvolvida entre outros, por Aignan na
sua historia do jury.

Isto posto, entrel:JOS na materia. Duas têm
sido gpralmente as opiniões aqui enunciadas:
uma que haja desde já jurados em totias as
causas, outra que os haja s6 nas crimes: eu
pelo contrario sustentarei que sejllo sim admito
tidos em todas as rnaterias crimes; porém,
quizera que qnanto ás civeis, "6 o fossem desde

24;
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já em certas e determinadas causas, que serllo
marcadas por uma lei regulamentar; e isto pelas
razOes que passo a expôr.

O jury, Sr. presidente, nM é outra cousa
senllo a sociedade, applicada com precauções
e l'estricções mais ou menos severas, ao exer
cicio da justiça, como a magistratu ra é o go
verno applicado á execução da lei. E' emfim o
jUl'Y a representaçao· do povo para o exercicio da
justiça, como o corpo legislativo o é, para a
factura da lei. E, supposto o jury seja uma
planta, que não póde ser cultivada senão sobre
o solo da liberdade, todavia a liberdade bem
entendida não póde, nem deve ser colhida im
matura, para se poder gosar della e o meio de
aproveitar o que lhe é favoravel, não é, a meu
vêr, fazer no momenlo quanto é passivei fa
'ler-se; mas emprehender Sótnente o que as
necessidades do tempo reclamno, e o que o es
tado da opiniãO publit:a permitle.

E' pois destes principias que deduzo a prin
cipal razão de nilO pode-l'mos admiltll' desde já
em todas as causas civeis, e só, sim, em certas
e determinadas j porque não estamos ainda
nestas circumstancias pela complicaçilo da'
nossa legislaçãO e por alguns outros defeitos
proprios destas mesmas circulllstancias. E
nem se me objecte que esta mesma difficuldade
existe para a sua adwissao desde já nas causas
crimes j porque um pouco só til.' reJlexao faz
vêr que este argumento nao colhe, e qlle não
ha a mesma razão de differença j porque para
se conhecer se exi:;;te ou não o facto crimino30,
basta haver sen.o comt11Um. e probidade j nas
causas civeis porém nM é o mesmo j"C além
daquellas duas qualidades é pt'eciso de mais o
conhecimento das leis e estudo de jurispru
dencia j de outra maneira será muitas veze
impossivel, ou pelo meno bastanlemeute difficil
separar o faclo do direito.

Ouvi com espanto a um nobre deputado, que
seria antes melhor estabelecer os jurados destle
já nas cal! as civeis, e por modo nenlJum nas
crimes. Feli;:l11eute que semeliJallte principio
nllo passará j e com todas as minhas furças eu
combateria sempre uma tal proposiçãO.

Eu penso pelo contrario; e peço licença ao
honrado membro para ponderar-lhe, que quando
se tratasse de, estabelecer os jurados em um só
cas.o, eu seria antes de opiniilo que õ fOl>sem
nas causas crimes, pela maior lIttlidade e se·
gurança, que disto pÓde provir aos povos: e
entre outros arguUlentos que podia protlllzir,
basta reflectirmos que não. ba a mesma razão
de receio nas causas civeis, como nas crimes.
Naquellas talvez não haja exemplo de pre
tender o governo ingerir-se oellas, para opprimir
um cidadão, como é factivel acontecer naS
crimes, que podem haver razões para que sejão
decididas mais pela politica do ministerio, do
que pela justiça.

Deixemos, porém 1 de parte esta questão

e continuemos no que faz o objecto da nossa
discussãO; isto é, se os jurados devem ser
desde já admillidos tambem em todas as causas
civeis.

Eu já expuz alguns argumentos tirados da
mesma instituiçilO e applicaçilo do jury j e
agora deduzirei outros da complicaçao da lIossa
legislaçilo, da falta de conhecimento da juris
prudencia e da mistUl'a do direito com o
facto em certas causas, das quaes Dilo poderá
certamente conhecer quem nllo c~tiver imbuido
em uma e outra cousa.

Conheço que algumas vezes o facto criminoso
é tambem complicado e envol vido -em certo
modo, com o conhecimento do direito j mas se
isto acontece algumas vezes nas materias
crimes, succederá sem duvida um grande nu
mero de1las nas civeis, particularmente nas
causas de domínio, n-as causas testamentarias,
Das de inventarios e partilhas, nas doações e
servidões, e em outras muitas em que não,basta
saber' se exi te o factoJ mas é preciso conhecer
se este facto foi celebrado conforme a lei.

E será passiveI, Sr. presidente, que no estado
actual da nossa legisl'IÇãO sf'ja isto tão faciJ,
como presumem 'alguns nobres dejJutados?
Nno de certo.

Sejamos francos, senilol'es, e confessemos
com singeleza a:;; difficuldades, em que muitas
vezes nos temos achado, nós os mllgistrauos,
que aqui estamos: eu pelo menos com a since
ridade e fr<lnqueza propria do meu caracter,
direi que é isto muito e muito difficil j nilo só
pela complicação da nossa legislaçãO impressa,
mas principalmente pelo que eu chamo legis
lação tnanuscripta, quero dizer, a difficil e ex
tensa collecção de cartas régias, pl'l,visões e
mais ordens, a maior pltlte das quaes não estão
impres:>as e só silO registradas 1.'111 diver os ar·
chi vos e cartorios, onde é IJreciso mendig Ir aqui
e alli, em lJapeis cohertos de pó, antigus, e o
que é peior, fastidiosos e militas vezes ininte!
1tgiveis, uma de(,i~ãO, de que se nll.o tinha, nem
era lJossi VI.'I ter conhecilllellto, etc., etc.,

Eu tenho servido tres lugares de magistra
tura j 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 aborrecidu e enjoativo estudo?

Desenganemo-nos, senhores, não é tão facil,
como á primeil'a vi 'la se pre ume, à admissM
dlls jurados desde já em todas as causas civeis.
E' parli ha das cousas humanas, que a me
lhores instituiçoes não podem er atlupt~dilS

repentinamente: e é um erro de que muito mal
tem re~ulLado ao,; povos, pretenderem deixar
de um golpe de penna seus usos e velhos ha·
bitos.

As nações nao se tornão livres, porque vio
lentamente se despojll.ll dos seus antigos usos
e praticas; mas sim porque taes usos e habitos
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sé tornlio insoffriveis e inadmi~siveis pelas luzes,
pela educaçao e pelos principias de mor~lidade,

e sobretlltio por uma bem entendida reforma
da ad lU inistl'açao e pela effecti va responsa biJi·
dade dos empregados publicas, postos tambem
a coberto da arbitrariedade e dependencia do
governo.

O que eu deixo referido sobre a difficuldade
da admiss!\o dos jurados, desde já, em lodas as
causas civeis, é o que a hi§.loria nos ensina
aconlecido. com as oulras nações; é n que suco
cedeu na Inglalerra, nesse pH iz classico da li·
berdade, onde muito tempo foi preciso con
sumir, para que o novu sy.lema ue cousas abi
fosse estabelecido com firmeza: e, islo não
obstante, ainda o jury lem alI i alguns defeilos,
:lO menos com pal'ado com a .inslitlliçao de le
palladio da liberdade nos Estados·Unidos da
America.

Não ba muito tempo que se tratou de re
formar o tribunal da justiça na Escossia, á ma
neira da lInglalerra ; e todos sabemos o que isto
cuslou e quantos debales houve a este respeito:
se bem me lem bro foi um bill apresentado por
lord Grenville, o que deu origem a isto; e
talvez nllo houvesse passado, se não fosse a
maioridade do partido de opposiçao.

Ora, se islo assim aconteceu em um paiz,
onde o estudo dajllrisprudencia é Ul.o univer aI,
como quereremos, senhores, como é passivei
admiltir desde jil em todo o imperio jurados
para todas as causas civeis, geralmente e sem
distincçao ?

~açamos ao menos um experimento j admit
lamas sim desde já em certas e determinadas

-causas, que lêm mais connexão com o nosso
mocio de julgar e coo os nossos actuaes usos
e costumes, e guardemos para o futuro a ad
missãO dos mesmos jurados para todas as ma
terias e causas civeis indistinclamente como
agora se pretende.

Em vista pois do que deixo ponderado, não
podendo admitlir a doutrina do arligo, e menos
conformar· me com a opinillo dos illustres preo
pinanles, que pretendem estabelecer os jurados,
desde já, ém todas as causas civeis, enviarei á
mésa a seguinte emenda: .

cc Haverá jurados nas causas crimes j nas
civeis porém s6 os haverá desde já nas questões
puramente mercantis, e nas de demarcações
e medições de terras j quanlo ás outras causas
civei serllo decididas pelos magistrados e tri
bunaes, emquanto se nllo fizerem as reformas
necessarias para o effeclivo andamento de llio
interessante inslituiçãO. l)

A sua doutrina, Sr. presidente, parece-me
mais adequada ás actnaes circumslancias do im·
perio, e com mais particularidade ás de aI
gnmas das nossas provincias, onde as luzes não
eslllo espalhadas, ao menos comparativamente
com outras.

Ninguem por certo deseja com mais vontade

eslabelecer e planl~r no nosso paiz Iodas aquellas
inslituições, de que lhe po sa re uHar proveito
e inlere ses: é forçoso porém allenuer ao eslado
aclllal das cou as; e a prudencia l'xige ele n6s
loela a moderaçllo e circum pecçao, nllo -6 sobre
tllo inleressante reforma, como sobre qualqller
oulra, de que possamos lançar mao. E' iSlo o
que a historia das outras naçOes nos ensina, e
a experiencia diariamente nos faz ver: e felizes
n6s, se pudermos aprender á custa de alheios
males.

Resla-me s6menle responder a um argu
mento, que ollvi aqui enunciar, de que era
tanlo mais necessario estabelecer já os jurados
em lodas as causas civeis, quanto era escanda
iosa a preval'ica!<ão dos magistrados. ao é
nem o espirilo do corpo, e menos o desejo
ou louca vaidade de inculcar-me defensor da
magislralul'a, o motivo que me força a entrar
em combate, é sim a inconcludencia de lão futil
argumento.

E supposto a magislratura não precise de
minhas fracas e debeis forças para repellir
ataques, que quancio muito devião ser diri
gido a alguns individuo, indignos de entrar
no sancluario das leis e da jusliça, e nll.o
á generalidade de uma corporaçao, onde existem
certamente v;lrOes respeilavei por suas luzes e
probidade; tuda via o coraçãO humano se resenle
de l1l0 lUal fundados ataques.

Além cie ser milito fraco argumenlo aquelle,
que) pelo 2buso feito dos fins c\e uma insli·
tui~llo, prelende alacar a sanlidade e a justiça
dessa mesma instiluiçãO, accresce qne seme
lhante modo de argumental' nem p6de colher,
e menos aprovei lar a sua razão, se o systema
actual do governo que ternos fór ávanle, como
devemos c.c:pel'3L' da justiça da nossa causa e dos
nossos invenciveis esforços.

A prevaricaçao dos magislrados, senhores,
nll.o é s6 pecu liar desta classe; é sim um Illal
geral em outras muitas reparlições, proprio da
corrupçllo dos tempos; é a consequencia ne
cessaria de serem lemporarios, sempre depen
dentes do governo; é para assim dizer o
resultado do systema, que alé aqlli terá preva
lecido-exigir muilo, e nenhuns meios de subo
sislencia. - Sl'mpre me lembrarei das frisantes
expressões de Pereira do Carmo, ex·deputado no
congresso de Porlugal - quando a necessidade
bale á porta, a virlude foge pela janella. - Isto
é uma verdade; e é preciso bastante força
de caracter, e probidade a toda a prova,
para resistir ás primeiras e indispensaveis ne
cessidades.

Eu nao ataco ninguem, nem nunca foi este
o meu systema: conheço que ha homens
de probidade em todas as estações; mas é
innegavel que os ha tambem prevaricadores:
e porque? Nll.o tanlo pela falta de pl'incipios
de moralidade, corno principalmenle pela falta
de meios, e de ordenados sufficientes, que
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os pau hão a coberto das peitas, do suborno
e da dependencia sempre desgraçada e sempre
de~radante.

Dê se, podanlo, bons ordenados; ponha-se
em eITectividade a respon~abilidade, uma das
mel hares garantias do systema constitueional ;
seja punido severamente, seja mesmo enfor
cado o primeiro empregado publico, qualquer
que elle seja, que prevaricar, e cessaráo tae~

clamores, proprios dos escaldados de todos
os partidos, que pensando impÔr aos povos
com semelhantes lugares cornrnuns, ao con
trario enganll.o-se, e por fim s110 sempre co-
nhecidos. I

Desgraçadamente porém é esta a mania do
tempo e o ha de ser-ainda para o futuro,
emquanto existirem os mesmos principias, e
emquauto não apparecer uma reforma geral
de costumes, e um mais bem entendido es
pirita de nacionalidade, Taes, são Sr. presi.
dente, as l'azOes em que me fundo, para não
admitlir, desde já, os jurados em todas as
causas civeis, e só sim em certas e determi
nadas, como deixo referido; admittindo·os
porém desde já nas causas cril'l1es, confor
mando-me nesta parte com a doutrina do
artigo em quest11o: este é o meu voto.

Propoz·se a emenda e foi apoiada.

O Sr. Paula Mello:-(Nao se ouvia.) Mandoo
á mesa a seguinte emenda:

« HaverãO jurados em todas as C;lusas civeis
e crimes em que podem ter Ingar segundo a lei,
-Paula lJ1ello.>l-Foi apoiada.

O Sr. Carneiro : - SI', pre>:idente, eu já
hontem defendi a instituição dos jurados, opinei
que era pr"ciso admiltir este juizo tanto no
civel como no crime, e como um artigo bem
explicilo da constituição, porque elle inte·
ressa a divis110 dos poderes politicas, e l..,

como se diz, o baluarte e o gl'ande pilar do
edificio constitucional representativo: alleguei
além disto outro motivo de minha convicção
a este respeito; mostrei a essencia benefica
de um semelhante juizo, composto de nossos
pares sem a grande influencia da autoridade,
que sempre altera mais ou meno a impar·
cialidade e independencia dos juizos perma
nentes; disse que era este o juizo primitivo
dos povos, que todas as naçOes livres o linhao,
e nelle principalmente fundav110 as garantias
de suas liberdades; notei que n110 se podia
dizer que estivessemos absolutamente nao pre·
parados para receber esta instituiç110, porque,
além de que os portuguezes de quem des
cendemos tiverão desde os tempos mais es
curos e remotos da monarchia de certo modo
este mesmo juizo de jurados, pois que ne
nhuma outra cousa parecem aquelles ricos
hOlJ1ens e principa~s das terras, perante quem
antps da creação dos magistrados, se tl'alavão
e t,ecidiao as causas civeis e crimes só pelos

principias da l'az110 e natural equidade, ainda
boje existem entre nós já os conselhos de
guerra, cujos vogaes sào verdadeiros ju
rados 110S crimes militares, já os juizos das
mesas de inspecç11o, cujos membros sem serem
letrados, e aliás em parte da escolha dos povos,
constituem por isso uma especie de jurados,
os quaes n110 só preparllO os processos dos
negociantes fal1idos que se devem remetler
para o tribun1l1 superior da côrte: mas julgão
afinal sobre muitas materias civeis que lhes
$110 commellidas, quae$ são todas as questões
relativas ás administrações das heranças dos
negociantes em-olvidas em sociedades, ou que
aos ditos negociantes ficão devendo quantias
consideraveis ; e eu lI1p.smo sendo presidente
da mesa da in pecç110 da minha provincia
observei que os vogaes, com leves advertencias
sobre o que havia de legislaç:lO positiva, por
via de regra discutiao os negocias com toda a
facilidade e discriçllO ; pondel'ei finalmente que
era necessario reformar deste modo o systema
judiciaria porque só assim preencheriamos a
esperançosa ex pectaç110 dos povos, os quaes,
como asseverou um dos Srs. deputados, lIIuito
particularmente invectivão contra a prevaricação
dos magistrados.

Verddde é que estou persoadido que os ma
gistrados não têm alguma predestinaç110 para
serem m11os, e que as prevaricaçoes n110 são ex:
clusivamente proprias desta classe, que aliás
contém em si mnit<1s pessoas benerneritas ; mªs
reconheço o facto do grande queixume que
contra elles se levanta, nascendo talvez parte
dessa severidade, de ser esta classe depositaria
de um dos podel'es politicas, que tanta influen
cia pór!e ter na felicidade geral, ou de se achar
dia nas funestas circumstancias de cal'l'egar
com o adio resultante da viciosa organisaç11o dos
nossos juizos.

Seja como fôr, a necessidade da reforma pa·
rece evidente, e não deve ser sómente na parte
criminal, porque antes a esse respeito, como
reconheceráO muitos dos hODl'ados membros,
á excepção de poucos casos sobre cujo mere·
cimento não interponho agora o meu juizo, em
geral as decisoes são quasi sempre propensas á
equidade. Consideremos as objecções que se
têm opposto ao estabelecimento dos jurados:
disse um nobre deputado que devendo por este
systema íicar já separado o conhecimento do
facto do direito, uma vez classificado aquelle,
não terá o juiz de direito outra cousa 11 fazer
senão applicar a pena, que aliás é muitas vezes
cruel e atroz segundo o nosso codigo: esta ob
jecção, derivada da imperfeiç110 do codigo, parece
de alguma sorte subsistente ainda na.acl.ual orga·
nisaçãO dos juizos, pois que só ao legislador, e
não ao magistrado compete a modificaç11o das
penas; é certo porém que pertencendo presen·
temente ao magistrado ambas as attribuiçoes, a
da classificaçllo do facto criminoso e a da appli-
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cação da pena, p6de o magistrado ter alggrna es
cusa no defeito da prova de que elle é o apl'e
ciador, quando nllo imponha o maYimo da pena;
o que nllo podel'á tanto verilical'-se a respeito
do juiz de direito, ac1stricto á c1assificaçll.0 feita
pelo conselho do,; jurados, pelo que nos paizes
onde existp.m estes juizos apparecem algnn'
exemplos de applicaçllo de penas muito acerbas,

Todavia já hontem se lembrou que este in
conveniente poderia remediar-se adoptando-se
interinamente um corligo penal mais perfeito e
humano qual o da França, que posto se lhe
apontem alguns defeitos não se p6de duvidar
que é trabalho de sabias que aproveitarão a ex
periencia dos seculos passados, e por via de
regra graduarll.o proporcionalmente as penas aos
crimes j e agora o honrado mel1l b1'0, o Sr.
Galvllo, acaba de indicar qne esta dlfficuldade
se removeria, ou pelo direito de agraciar qlle
exercita sempre o imperante, ou rei'orman,lo·se
já a legis!açllo, pelo que toca á imposiçào das
penas capitaes, por via da lei regulamentar, que
se houver de fazer para regimento dos jUl'ados,

O nobre deputado o SI'. Costa AguiM disse
que as instituições se nll.o devião inll.'odlJZir
prematuramente, que a Inglaterra havia lenta
mente admittido os jUl'ados, e que na E'cossia
bavill.o solfrido difliculdades; ponderon obsta·
culos a que se introdllzissem entre nós em todas
as causas civeis, e restringia aSila admis-ll.o ás
causas mercantis: os seus argumentos 1l1l.0 me
co nvencêrll.o,

Eu sei pela historia de Inglaterl'a que os
juizos ou côrtes dos reis, que de ambulantes
se tOl'l1árll.o depois fixas (assises) admiUião ao
principio os compnrgadores á maneil'a da
Allemanha, e os duellos, pela tli(ficuldade de
verificar de antro modo as provas em tempos
de ignorancia e pertul'ba-çll.o; sei que Henrique
II qnerendo pôr termo aos ducllos, publicou
uma carta sub tituindo ao duello uma r61'ma
de processo pal'3 o qual o sherif nomeava
quatro cavalleiros, e estes nomeavào outros
doze, os quaes, qnnndo não erfio recusados, em
cujo caso se charnavtlo os que faILassem, deli
beravão com o sberif, que presidia e proferia a
sentença, seuc!o este o primeiro el~mento do
systema dos jUl'ados em Inglaterra; sei que os
senhores e barões inglezes não admillirão os
jUl'ados, e conlinuavll.O a ter os seus tribunaes e
cÔrtes feudaes com os duellos e tod,)s os hor
rores daquelles tempos; sei finalmente filie os
juizos dos jllrados assim oaganisados pelos reis,
não obstante serem olhados como o refugio da
nação, que os intitulou juizos CIo paiz, ou da
patl'Ía por serem mais libel'aes, nào tinhll.o lugal'
no prillcipio senão nos casos mais claros e no·
torios, decidindo·se ainda os mais duvidosos e
complicac!os pejos duellos e chamados juizos
de Deus, até que com o andar do tempo os
jurados se estendêrll.o á todas as causas ci veis
e criminaes: estou certo em todos esses

factos; mas j l l1go que delle' se Mo deriva
neeess<ll'iarnente a couclusão tirada pelo nobre
deplltado.

T..Imbem a Inglaterl'a estabeleceu lentamente
a sua constituição, pl'incipiou pela grande carta
bill de direitos, habeas corpus, etc., mas segue:
se dahi que nós n1.l0 devamos fazer agora de
uma vez a con,tituiçãO para que fomos Con
vocados? Se a Inglaterl'a procedeu assim, foi
pelas circulllstancias em que se tem achado, as
quaes nos não sil.o applicaveis,

Nada obsta portanto a que nos aproveitemos
da experieucia e accumlllada intelligencia dáS
nações que nos precedêrão na carreira da ci
vilisaçao, adoptando de um jacto aflllellas insti
tuições que forem evidentemente beneficas e
proveitosas,

Se a utilidade é reoo nhecida nll.o s6 nos
casos cl'imes, mas tambem nos civeis, pOl'que
em todos elles ha sem pl'é factos a avel'igua l'

e direito a applical', porque t'azào se con
ceLiet'á esse heneficio da menor dernol'a no
processo, e maior equidade na deci 'ão, s6mente
á classe mercantil em negocios que lhe são
relativos?

Jei em outra occasitlo disse qLle a naçll.o deve
pl'oteger com igllalJade a todas as classes, e que
o pl'ocedimento cOlltnll'io é odioso e anti-politico,
Outros Srs, deputado,; têm acharlo difficulJade á
introducçll.o do Juizo du jUI'ados, dizendo que
nas cidades e vill<1s priucipétes ainda se podel'i.lõ
achar bomens I;om a in trucção e indepen
dencia necessarias para bem servir o emprego
de jurados, mas que não acontecerá outro tanto
em muitas villas e lugares, principalmente
d) interior, onde os cidadãos têm por grande
encal'go e vexame lar'gal' suas lavoul'a e em·
pregos para se darem a l1egocio~ publico, e os
conbecimento:, e civilisaçào se acbllo ainda no
maior atrasamento: a isto respondo que, se a
naç110 clama tanto pela reforma na adminis
traçll.o da justiça, os cidadãos não duvidaráõ
para consegl1il-a sujeitar-se a algum sacrificio,
que evidentemente redunde em ·prol comlllum j

e pelo que toca á falta de irltelligencia pergunto
eu, paI' quem se decidem presentemente tiS

demandas nesses lugares remotos de que se
trata?

Pelos juizes ol'dinal'io e seus accessores, que
ás ve:;es sào os mesmos escriveles de seus cargos;
logo, eu creio qlle 3 l:ausa da justiça ganhê.Lrá
sell1Jl,'e muito se a decisll.O tios pl~itos fôr com·
melliJa a dez ou doze homens desses mesmos
rusticos, de cllja classe sahe o juiz orJinario.

Quanto mais que a este ultimo I'espeito eu
não julgo que a ignol'ancia entre n6s seja pre
sentemente maiol' do que em os lugares corres·
pondentes ella seda na Inglaterra no seculo XII,
em que principiou a estabelecer·se alli o sys
tema dos jurados j nem devemos desconfiar
que, admittida a liberdade da imprensa, a en·
trada franca dos bons escl'iptos das nações adian-
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tanas, e cuinando·se na educação publica, as
luzes deixem de prCl!Zredir muito nlpidarnenle,
e de hahililar 05 nossos eiuill!ll.o· para .erem
bon j'lize de faclo, em cuja esculllll aliá é
provavel qlle os eleilores procedào com Ioda a
circlJrnsi'ec~'ao, pelo muito que a todos vai no
bom acerto della.

Taes s!l.o, SI', presidenle, as r flpxões que
tenho a fazer sobre o jurado.>,ellas não devem
ser suspeilas proferidas pela boca de""Um ma
gistraclo j todavia conlo sou acostumado a des
confiar sempre de minhas opirlioes e a respeitar
muito as alheias, ohservando qUtl alguns Srs.
depulados têm enullciado receios e progno!'ticado
males pela repentina reforma dos no S"S juizos,
e lembrantlo-me que ás vezes as mHis formosas
theurias têm encontrauo na pratica gravl-'s ob,la·
culos, com que _e nào contára ao acto de sua
concepçllO, nll.o quero que ém tempo algum me
passau chaular arcbitecto dp minas, e por isso
olfereço ainda á consideraç:io- da assembléa um
arbitrio que lIgora me occorre, e me p<ll'ece
prudente e capaz de de lruir Iodas as dllli·
culdades.

D,'tel'mine a assembléa que se elrjll.O juranos
ua cidades, villas e lug Ires notaveis pJl'a j'll·
garem de facto, com os comlJetentes jllizes de
direito, todas as causas crimes e clvcis, aos
quaes posS1\O as partes recorrer, sempre que
qualquer dellas escolha e prefira esla rórma de
juizos, continuando todavia os actuaes jllizos e
tribunaes de jusliça a decidir as causas dos qlle
voluntariamente se submelterem á sua juris
diCÇãO.

Desta fórma tudo se concilia j porque se os
juizos de jurados são Uío beneficos como estamos
persuadidos, e geralmenle se julga, a elles rI."
correráO sempre os povos, e em breve tempo
ficaráO desertas as audiencias dos magistrados e
acluaes lribunaes de justiça, que por sua evi·
dente inutilidade deveráo enlão cessar j e no
caso contrario colhe-se o desengano sobre a
projectada rf'forma, sem que a marcha e atlmi
nistrilçàa da jllsliça lenha sido relardad3, ou sof
frido algum ('ulro inconveniente; a experiencia
nllo deve ser muito longa, e nada me parece tão
salular e decisivo como lima semelh<lnle de·
monstraçno. Proponho porlanto uma emenda ao
artigo de que se Ira la, concebida nos seguintes
termos:

« Tocio o cidadll.o brazileiro, qne se nllo con·
tenlar com os juizos estabelecidos, poderá rI."
correr aos dos jurados, apesar de qualquer
opposiçll.o da parte contraria, em qllalquer
eslado do lilígio, seja civil ou criminal. O
juizo dos jurados será regnlado por uma lei
especial j e tanto nesle conlo nos juizos estabe
lecido para a imposiçao das penas, autorisa a
consliluição o aclual codigo penal da França
em tudo quanlo fÔr applicavel, mas só terupo·
riamenle alé á publicaçllo do correspondenle

codigo naciona1.-Francisco Oarneiro. »-Foi
apoiada.

o Sr, Oosta Aguiar :-51'. presinenle, como
o honrado melllbl'u, LIli!: acabou de fallar, pa
receu em certo modo dirigir-se a Illim, preten·
dendo contestar algulIla p~lrte dos meus argn·
mentos, ê forçoso responder·llle, com aql1ella
l11uderaç~o pl'opria du meu caracter e genio.

Custa a Cl'er como possamos ser laxados de
parciaes, POI' estabelecermos desde já os ju
rados em certas e determinad:ls causas civeis:
ou o nobre deputado nào enlendeu o meu
rJiscl1rso, e o fio do!: meus al'~Ll'lIeDtos j ou
entll.o concebe a itléa mais celebre e parti
cular du qlle se chama parcialitlatle.

Será parcialidade, Sr, pre idente, ealabe
cermo nós os jllradoa desde já,1::ómente na·
qllellas call asjá em certo modo decididas desta
maneira, como acontece em todos os negocias e
transacçõ s mercantis, qlle por via de regra são
incumbida.s a louvados experientes na materia,
e conllecedores de taes factos, clljos laudos sll.Õ
qllasi sempre attendidus, e militas vezes se·
g'lidos pelos magislrarlo" qlle eOln elles se con'
formilo deci~indo a qlleslões pela maneira
porque elles a entendem?

Será parl:iali.lade admillirffios desde já ju·
rados em toda a causa de demarcações, de
cO:lfrontaçOcs de limites, de averigu.1ções de
perd<ls e uamnos, etc., que tambem coslumão
ser decidirias quasi sempre da mesma fÓl'lna?

Isto é tão claro que não merece ser expli
cada; e seria perder lem.po entrar novamente
em questãO, repelindo-se oulra vez aqllillo que
se Mo ententleu, e de que nilo tenho eulpa.

Cumpre tOlhvia accre centar, ao que ha
pouco referi, mai e la razão j e vem a ser, a
falta dos recuI'"os que é preciso estabelecer para
o devid0 andamento dos jurados nas causas
civeis.

Os jnglezes lêm separado as decisões de
equidade, das de ju liça: existem além disto
certos processos adtlicionaes para coarelar a
autoridade dos mesmos jurados, taes sll.o os
['ecursos a quc o direito inglez chama- The
1'iqth ai attiant-the motion for new trial-the
bill of exceptions, etc.

ada dislo exi te enlre nós, E como pÔr já
em eifectividade semelhante insliluiça,o, sem
prepararmos prirm'iro o caminho por onde deve
proseguir, e sortir o seu devido effeilo esla
reforma?

Qual deveria ser o resultado, e as melhoras
que provir podiàO de tão uti\ estabelecimenlo,
se nào procedermos com p;udencia e circum
spec~'ào ?

Talvez, SI" presidente, que- o remedio, CJ.ue
por tão apressados meios nos propomus dar, só
sirva de transtornar a marcha dos negocias, e
de introduzir novos e maiores abusos,

Por lodos esles principios, e pelos que ex·
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pendi no meu anterior discurso, su~tento e
sustentarei sempre o meu voto alli emillido.

O -Sr, França ;~Muito teria eu que dizer,
se me propuzesse' dar resposta aos dilferentes
discUl'sos, em qU'3 tem divagado o debate do
artigo que se controvErte j mas corno entendo
que isso pouco aproveitaria á doutrina do
mesmo artigo, cingir-me-hei a e1la,

Diz o projecto « por emquanto haverá só·
mente jurados em materias crimes: as civeis
continuaráO a ser decididas por juizes e !t.j.
bunaes, Esta restricçao dos jurarias nao fórUla
artigo constitucional.»

Temos consequentemente tres proposiçOes
no artigo:
I: Que os crimes docidadão brazileiro hãO

de ser necessal'iamente julgados ell1 juizo de
jurados.

2." Que os éasos' civeis continuaráO a ser
julgados como o têm sido até agora.

3: Que estes lnesmos casos civeis poderaO
ser todavia tambem julgados em juizo ue ju
rados, se isso se elltendel' cunvenienle pelos fu
turos legisladores j porque a restl'icÇão ao dito
respeito nãO fónna arligo de ccnstitdição.

Quaes sejl10 osmotivos pois para se fazer arligo
constitucional do eslabelecimento dos jurados
nos casos crimes, e nao se praliedr o IlleslllO
a re 'peilo dos casos ci veis, deix..mdo toda via
ampla liberdade aos legisladores ruturos para o
admitlirellJ, ou deixarem de admillil' nos IIles
mos casas (;iveis, é lodo o pauto da queslao
que cumpre elucidarmos.

Ha porém tanta dllferença para a cansa da
liberdade civil entre a indole dos casos crimes,
e a dos casos civeis, quanta vai úe um circulo
a um quadrado.

Nenhuma naçll.O se póde chamar livre, mas
escrava, e muilo escrava, uma ez que a im
parcialidade 11:10 presida aos juizos qlle se hou
verem de furulal' subre a crimin<llidatie dos
actos pratic<ldos por qualquer dus seus Cidadãos.

Eôla imparcialidade, qU<lllta se póde alcançar
no estado das socieua.1es 11U1DJ.nas, só e póde
presu mil' de um juizo de jurados, porque sendo
os magistrados, corno são, creaturas do governo,
e delle abslllutamente dependentes, tomllo-se,
por esta relaçllo de interesse tao immediato,
instrumentos passivos da sua vontade.

Ora, se acaso o eidadão tiver de ser julgado
sobre a crillliuillidade de uma acçào que pareç>l
snspeita de allentar contra o oberano lillUIC
diatamente, ou contra as prillleiras autoridades
de um estado, a cuja depelluencia e:slão os
illagistl'ados, de certo deve :suffrer a triste sorte
de ouvir a sentença de um juiz suspe..ito, por
I1llo dizer antes (que é o Juais verdadeiro) de
um jniz votado a fazeI' delle o sacrifiroio de,/ido
á villgança daquelle de quem o mesmo juiz de
pende; e eis-aqui cowo dividiuos lheorica
mente pela constituiçao os exercicios dos po-

deres politicas, viria a unir-se, e concentrar-se
n0 ell..ecuti vo o jlld iciar'io com uma ama Iga ma
Ião vicio 'a, quanto é o appurato ,le separação e
independencia, com que se Inculca aos olhos
do publico.

Nilo é pois a perfeiçll.o do juizo a qne nos
induz a lazer artigo coustilllcional da deciSão
das causas crimes por jurados; é sim a mo
ralidade dos juizes, nos quaes diflicultosamcnte
póde caber ;J. intriga, ou influxo das paixOes,
pela maneira franca, extemporanea, e liberal
com que são nomeados.

ão é pela perfeição do juizo, outra vez digo,
que nó constitui mos essa norma de julgar as
causas crimes, é pela necessidade que lemos de
salvar o grande principio da divisão dos po
deres, para que não se amalgamem nunca, e
acabruuhem, com o seu peso e acçllo, a liber
dade civil, de que praticamente deve gusal'
o !.tomem na sociedade.

Portanto sejão quaes forem os inconvenientes
que se nos antolhem na pratica desse JUIzo cri
minal. ficão sendo de nenhum m01l1elltn, con
siderados que sejão, como devem ser, em re
lação ao grande principio politico da divisao
pratic.1 dos poueres; pudendo-3c lllgcnuall1enle
dizer qlle nao lia, nem \Jóde haver, segurança
individllal em um paiz onde a vida Jo ciúadão,
e a slla liberdade e:sl<1O á ui 'posiÇãO do governo,
pela sentença' que e ·te se r"Z dfll' por nlagis
trado', creaturas suas, e da sua continua dCjJen
dencia.

Ora, esta necessidade que assiln se dá para
admillirIDo os jurados nos ca ·os crimes, nllo
milita idenlica,llente uos casus civeis j onde as
cootroversias ordinarias entre cidadao e cid<ldflO
sobre' o dirl'itu dos seus haveres, pouco illfluem
na liber<.ladl~ fJolilica ele uma naçllo j e se' ilta o
as prevarieaçOes dos magistl'<Idos nos têm feilo
desl'jar a rer'JrlnaS, ullo sao ellas um LO.1I 1110
desesperado, nell1 é o remedia dos jurauos tllo
especifico, e exe1l1sivo, que o tenhunJos cOlno
unira par:.! ah'ar a inlegridade da justiç.! vacil
Jante na 10110 dos lJIeSlllUS magistradus.

Nós já conhecemus os abusos dos nossos
juizos j mais ainda nao sabemos aquelles que
a malicia humana póde inventar nos outros que
lhes queremos substituir.

Aprendamos pois primeiro pelas liçOes da
mestra experiencia, nos nossos processos crimes
por meio de jurados, como mais simf)licés,
aquillo que depoi devemos applil;ar delles aos
ca os civeis, afim de qne, cOln o descredilo da
nos~a ignuranci.l, nl'lo mall\lgrenlOs as eSf)eriHlças
dessas boas illstituições, fazendo-lhes imputar
os defeitos que só s:lo prulJrios ua sua má
applicaçllo, e impericia dos seus introdnclores.

Deixemos ampla liber<.lade aos legjslaúures
que nos houverem de sllccedel' para que, aproo
veitando-se <.la mesma experiencia, po:'Sãu sa
tisfazer aS esperanças de verllJos reformado o
nosso fOro judicial, de uma maneira, que di·
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minua as queixas que ora aggravllo a sorte da
justiça; e passe o artigQ corno se acha re
digido.

o Sr. Xavier Garcia : - (Nilo Oouvirão os
tachygralJhos. )

O Sr. Dias: - Eu creio que está provado
evidentemen l e que são necesBarios os jUl'ados j

a questao que resta, a meu ver, para dee:idir é,
se elles hão de ter lugar sómente nas causas
crimes, ou tambem nas cíveis.

Está decidido que os jurados sãO os halllarte~

da segurança publica, e que sem elles nenhum
povo p6de 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 de
vemos ser protegidos por esta admiravel insti
tuiÇãO.

Demais nós fomos convocados para esta
belecer um governo conslitucional, e fazer as
reformas urgentes, e eu creio que nenhuma é
mais urgente do que a creação de um juizo, que
vai pÔr termo a tantas infanles chic~mas era
bulices, e proteger a segurança pessoal e a da
no sa propriedade. Se depois de termos annun
ciado aos povos que hão de gosal' neste bem,
lh'o não concedessem os, nós os veriamos in
dignados, bem como succede com as crianças, a
quem se mOBtra uma fn!cta ou qualquer cousa de
comer, e se lhe nao dá, ou se lhe al'l'anca depois
de Ih 'a ter dado,
• Não quero comtudo que este bem se ordene
sem distincçllo j ha de fazer-se em regra, e para
isso mandal'ei uma et:nenda; pois na confor
midade do que a lei determinar deve haver
jurados no civel e no crime. Quando peço pRra
os outros tambem peço !Jara mim, porque
acabada esta commissão vou confundir·me com
os mais, e quero gozar deste beneficio, para não
ver tantas demandas eternas, que sllo o opprobrio
dos magistrados, classe que está boje muito
atacada, bem que não seja della s6 q'ue nos
vem todo amaI j sei que muitos nllo rneree:em
o nome de ministros, e que sllo a escoria da
magistratura, mas outros são de honrada con
ducta j c a moda é n110 fazer distincçoes; como
succede tambem com a classe ecclesiaslica, em
que por causa dos máos se vituperão os bons.

Dê-se pois o remedia que póde dar-se, e
sali faça-se a espectaçllo dos povos que tanto
desejao esta instituição; mas haja uma lei que
regul este negocio. Eis-aqui a minha emenda.

(C Haverllo jurados; no civel e crime, segundo
a l~i determinar.-Dias, )l-Fui apoiada.

(Fallarllo tambem O' Sl's. Alencar, Lopes
Gama e Andl'ada Machado, mas nào se en
tendeu o tachygrapbo Vielorino.)

Julgando-se afinal discutida a materia,
requereu o Sr. Cal'Deiro da CunQa que a volaçllo
fo se nom inal j e consultada a asssembléa
approvou o requerimento.

o Sr. Andrada Machado :- Será bom que
para a votação, o artigo se divida, porque tem
duas partes, e que se proponha: 1.0 Se ueBde
já ha de haver jurados nas causas cri mes. 2.0

Se os ha de haver tambem nas civeis. Se isto
se vencer estao tiradas todas as duvidas j se
nllo se vencer esta segunda parte, temos então
a terceira questllo, e isto fórma artigo consti·
tucional.

O SR. MUNlz TAVARES :-0 que V. Ex. deve
seguir é o que prescreve o regimento j proponho
se passa o artigo t~d qual, salva a redacção. _

O SR. ANDRADA MACHADO :-0 rpgimento não
prnliibe divisoes de materias; o Sr. presidente
póde fazei-o.

Q Sr. Carneiro :-0 que eu quizera p que se
lesse O altigo com todas as Emendas antes de
se volar, para que se não vote sem se allender
a alguma; se isto nllO inlplica com o regimento
peço que se faça, porque a materia é importante.

O S~. SECRETARIO leu o artigo e as emendas,
O SR, PRESIDENTE, ponderando que a materia

era de grande importancia e responsabilidade,
o que por isso reljueria a maior clareza ao
propôr-se, disse que comhinando a doutrina do
artigo com as emendas, fazia as perguntas se
guintes:

I." A assernbléa quer que desde já se esta
beleção jurados oas causas crimes? Os senhores
que assim o entenderem dirllo que sim, e os
que forem de parecer contrario dirllo que nãu,

Decinio-se que sim por 70 votos contra um,
que foi o do Sr. Silv,1 Lisboa. .

Volárao portanto que houve"sem logo jurados
nas causas crimes os Srs, Andraua· M>lchado,
Gomide, Hocha Franco, Hodrigues VelJoso,
Xavier de Carvalho, Martins Bastos, Navarro
de Abreu, Hibeiro Canlpos, Ferreira França,
CalmoD Juuior, bislJo calJellãO-Olól', Gama,
Lopes Gama, Araujo Vianna, Duarle Silva,
Brant Pontes, Muniz Tavares, Ferreira Barreto,
Paula Mello, Montezuma, Carneiro, Fortuna,
Accioli, Dias, Teixeil'a Vasconcellos, Ro
drigues de Carval bo, Caldas, Hezende Costa,
Alencar, Costa Aguiar, Cruz Gouvêa, Ferreira
Nobre, Souza Mello, Fernandes Pinheiro, Maia,
Pacheco e Silva, Marirnno d'Albuquerque, Sil
veira Mennonça, Carneil'o da Cunha, Senna
Hibeiro, Furtado de Mendonça, Costa Car
valho.,... Andrade Lima, Teixeira de Gouvêa,
Carvalbn e Mello, Peureira do Conto, Fran.ç:\,
Nugueira da Gama, Camara, Ribeiro d~ Sam
paio, Cavalcanti de Lacerda, Ornellas, Almeida
e AlburJll rque, Velloso Soares, Rodrigues da
Costa, Gaivão, Calmon Senior, Fê'I'reira de
Aralljo, Locio e Seilbitz, Vergueiro, Araujo
Lima, Costa B,1I'['os, Al'iares da Silva, Oli
veira Maciel, Henriques de Rezende, Faria
Lobato, Teixeira da Costa, Sobreira, Bollanda
Cavalcanti, Garcia de Almeida.
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PropÔz o Sr. presidente em 2° lugar:' A
assembléa quer que igualmente desde já se
estabeleçll.O jurados nas causas civeis ? Os se
nhores que o qui7.erem dirao que sim j e. os
que forem de parecer conlrario dirlto que não.

Decidio-se que sim por 55 votos contra 16.
VoLárlto contra, os Srs. Andrada Machado,

Rodrigues Velloso, Brant Ponles, Muniz Ta·
vares, Ferreira Barreto, Rodrigues de Car
valho, Fernandes PinJleiro, Silva Lisboa, Car
valho e MeJlo, Nogueira da Gama, França,
CaJmon Senior, Ferreira de· Araujo, Araujo
Lima, Henriques de Rezende, Faria Lobato.

Volárão a favor, os Srs. Gomide, Rocha
Franco, Xavier de Carvalho, Martins Bastos,
Navarro do Abreu, Ribeiro Campos, Ferreira
França, Calmon Junior, bic;po, capel1ão-mór,
Gama, Lopes Gama, Araujo Vianna, Duarte
Silva, Paula e Mello, Montezuma, Carneiro,
Forluna, Accioli, Dias, Teixeira Vasconcellos,
Caldas, Rezende Cosla, Alencar, Cosla Aguiar,
Cruz Gouvêa, Ferreira Nobre, Souza Mello,
Maia, Pacheco e Silva, Marianno de Albu
querque, Silveira Mendonça, Carneiro_ da
Cunha, Senna Ribeiro, Furtado de Mendonça,
Costa Carvalho, Andrade Lima, Teixeira de
Gouvêa, Pedreira do Couto, Camara, Ribeiro
de Sampaio, Cavalcantj de Lacerda, Ornellas,
Almeida e Albuquerque, Velloso Soares, Ro
drigues da Cosla, GaIvão, Locio e Seilbitz,
Vergueiro, Costa Barros, Alvares da Silva, Oli
veira Maciel, Teixeira da Costa, Sobreira
Hollanda Cavalcanli, Garcia de Almeida.

Passou enUlo o Sr. presidente a propor a
emenda do Sr. Andrada Machado j julgou-se
prejudicada.

PropÔz depois a do Sr. Carneiro da Cunha,
julgou-se o mesmo.

O SR. CARNEIRO pretendeu que a sua emenda
não estava pl'ejudicada; e porque houve diffe
rença de opiniões, declarou o Sr. presidente
que passava a propÔr lodas as emendas, para
se deliberar quaes erllo as prejudicadas, e
propondo successivamente as dos Srs. Costa
Aguiar, Carneiro, Dias e Paula e Mello, julgou
se que touas o estavão j ~ssim como o reslo
do artigo, que por isso se não pÔz á vo
tação.

O SR. SECRETARIO CALItION leu uma repÇe'
sentação de Felix Benvenuli, em que expÔz
que proponâo-se a publicar em lições 0
systema lilterario philosophico, e analylico da
arte da palavra - e tendo já publicado a
1" liç!lO, a 'offerecia á assembléa para obter
a sua approvação ou dcsapprovação.

Os exemplares da dila 1° liçao distri·
buirão-se pelos Srs. deputados, e a repre
sentaçM foi remettida á commissl1o de ins
trucção publica para avaliar o seu mereci
mento.

Passando-se aos pareceres, leu-se o das
TOMO VI

com missões de guerra e legislaçao sobre o
modo de julgar as prezas feitas pela esquadt'a
nacional, adiado na sesslto de 22 de Outubro.

O Sr. Carvalho e Mello :-Quando se apre·
sentou este parecer, eu pedi a palavra, por
que DitO fiz delle o mesmo juizo que hoje
faço depois que o ouvi ler j agora que vejo
que o que se exige sl10 esclarecimentos sobre
as instrucções dadas a lord Cochrane, e con
dições com que entrou no serviço do imperio,
nno me opponho; e quando as commissõcs
depois de esclarecidas derem a sua opiniã'l,
eu direi o que entender.

Posto o parecer á votaçao foi approvado.
Seguio-se a indicaçM do Sr. Rocha Franco

para se não arrematarem os dizimos na pro·
vincia de Minas, até haver sobre isto deli·
b~raçlto da assembléa j cuja indicaçlto ficára
adiada na sessão de 23 de Outubro.

O sr. Nogueira da Gama: - A junta da
fazenda da província de Minas·Geraes tem
por muitas vezes representado, que as rendas
publicas da provincia õao chegão para as suas
despezas, faltaõdo annualmente a quantia de
sessenta contos de réis com pouca differença.
Que este desgraçado eslado dará caUSa a um
progressivo augmento da divida publica com
manifesto ctamno dos em pregados nas l'epar
lições mililar, civil e ecclesiastica, ninguem
o eóde duvidar.

Que se devlto dar prqvidencias a tao grande
mal, nM ha duvida: IDas que em lugar de
as darmos, sómenle se expeç!l.o ordens á junta.
para que se nlto arrematem os dizimos já
vellcidos, em quanto esta assembléa nllo deli
berar sobre a execuçM do decreto de 16 de
Abril de 1821, nllo acho motivo sufliciente.
Conheço, que esta indicação se dirige a livrar
os povos dos vexames dos contraetadores dos
dizimos, que por toda a parte é grande, e
muito especialmenle na provincia de Minas
Geraes, . e em todas as centl'aes, onde os
generos no lugar da sua producçll.o têm pouco
ou nenhull1 valor: eu sou o primeiro em
desejar ver livres os povos de semelhanle fla·
gelJo: mas uma tal ordem agora expedida
nada aproveita.

Os dizimos eslao arrematados, e sem finalisar
o tempo uos contractos, seria a maior in·
justiça o rescindil-os. Se algumas poucas fre·
guezias ficárll.o sem arrematação, foi isto sem
duvida pela sua insignificancia, e por nltu ap
parecem licitantes: estas arrematações c;e fa7em
por tres annos, e sómente se cobrtto os
dizimos depois de vencidos os annos, e alé
com espera de um, dOl!ls e mais annos além
do triennio, salvo os l'ari simos casos de se
pagarem adiantadamente os dizil:loS por avença
feita entre o lavrador, e o conlractauor : logo,
nlto acho fundamento para semelhanle ordem:
pelo contrario muito conviria, que quanto
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antes se fomasse em consideraçll.o o decreLo
de 16 de Abril de 1821, e se resolvesse, qual
deva ser o systema a seguir nesta collecta, para
ser posto em praLica, quando finalisarem ps
actuaes contractos, o que na provincia de
Minas Geraes será em Dezembro de 1824;
no emtanto n!l.o me opponho, a que se ordene
á junta da fazenda da dila provincia, que
esLa colIecta seja feita por administradores de
sua escolha, e nomeação naquelIas freguezias,
se ainda algumas houverem, que não tenhão
sido arrematadas, afib1 de não h}wer algum
futuro embaTaço na execução do systema, que
esLa assembléa adoptar.

Que se fizerll.o arremataçoes dos dizimas na
provincia de Minas Geraes não obstante o de·
creta, que deu nova fórma a esta collecta, é um
facto notaria, e praticado pela junLa da fazenda,
sem duvida P.or se achar com um deficit annual
de perLo de, 'essenta contos ele réis para as suas
de lJezas ortlinarias j deficit, que d'antes não
tinha, ::Iil{tfa quando supPl'ia com cento c vinte
contos de réis annnalmenre para as despezas da
extl'uCÇ!lo dos diamantes, supprimento que nlIo
lhe foi mais po sivel fazer.

A junta se via repeutinameute privada de
uma renda annual de mais de noventa contos
de réis, sem er ouvida, peja suppres ão do
imposto sobre o :lal, que lõe t:obrava por entrada
nos registras da provincia, sem que lhe substi·
tuisse outra renda equivalente, e que menos
pezasse sobre o povo; eIlJ:arou o decreto de 16
de Abril de 1821 como leslruidor de outra
renda essencial da provincia; lIluito O têlD
tambem encarado C0l110 inexequivel; e no
apuro em que se achou, :ó viQ na arrelllatação
dos dizimas algum pequeno recurso, pat'a ir
fazendo alguma face ás elespezas mais urgentes,

nM deixar totalmente abandonatlos os empre·
gados publicas.

E' muito facil o destruir o que esLá feilo;
custa porém lIIuilo o tornar a edifica.r j é muito
facil aponlar dif(jculdades e embaraços na exe
cuçll.@ das ordens, principalmente, sendo fiscaes;
é muito agradavel, e muito bem recebida
qualquer indicação, que pareça tendente a
livrar o povo de oppressOes, e com especialidade
do pagamento de impostos j mas tambem é
muito desagradavel, e até iniquo, o deixar
morrer de fome, e de miseria o~ empregados
publicas, caminhando-se a passos largos para a
dest~uição do governo, por se haverem impru
dentemente destruido as fontes da renda pu
blica, que parecião onerosas, sem se procu
rarem, e designarem logo outras equivalentes.

Peçll.o-se portanto informaçOes á junta da
fazenda de Minas, para que esta assembléa haja
de estabelecer um systema geral, e uniforme Da

arrecadação dos dizimas, aproveitando·se o
tempo, que ainda resta aos contractadores para
esta decisão, pondo-se em pratica o novo
systema, quando finalisarem os contractos; e

por cautela se diga á junta, que faça arrecadar
por administradores os dizimas das freguezias,
que. nãO esLiverem arrematadas, que penso
serem muito poucas. e essas de insignificante
rendimento, reduzindo-se a isto a indicação do
ilIustre depu Lado o Sr. Rocha Franco j e accres
centando-se, que o mesmo se pratique, no caso
de finalisarem as actuaes arrematações sem que
tenha esta assembléa adoptado algum outro
methodo a semelhante respeito. '

O Sr. Teixeira de Gouvea :-Eu creio que
se não tem encarado no verdadeiro espirita
da indicação do Sr. Rocha Franco j ella quer
que se ponha em execuçriO na provincia de
Minas Geraes o decreto de 16 de Abril de 1821 j

e como antes ela deliberação da assembléa
_sobl'e este objecto póde acontecer, que pela
junta da fazenda daquella provincia se arre
matem os mesmos dizimas, elle requer que se
mande já sustar naquella al'l'ematação até
decisão da nssembléa.

Sr. presidente, eu ainda até hoje ignoro por
que fatalidade se deixou de executar naquella
provincia o citado decreto, tendo-se posto em
pratica, creio eu, em todas as mais do imperio,
ou ao menos na maior parte!

Admira-me mesmo qoe esta indicação tenha
encontrado a mais pequena oPPOsiÇãO, quando
é lão publico e notorio o vexame que os povos
sentem na administração do contracto dos di·
zimos por meio de arremalações ! São na ver·
dade bem liberaes as idéas dos Srs, deputados
que a combatem I

Eu reconheço, Sr. presidente, o principio
de um illustre deputado de que é summamente
perigoso destituir os empregado~ pnblicos dos
meios de sua decente sustentação, o que é ca·
minhar para a destruiçllo do governo; DIas nem
por isso posso reconhecer, que para resalvar este
inconveniente fosse necessal'io á junta da fa:..
zenda de Minas-Geraes proceder de seu motu
proprio, como creio ter ouvido, á arrematação
dos dizimas, preLel-indo a saudavel disposiçao
do citado decreto.

São mui apoucadas as minhas idéas em eco
nomia p@litica, mas a experiencia me tem feitp
convencer, que neste ramo de renda publica
nenhuma administração póde ser peior, que a
das arremataçoes, ao menos nas provincias do
interior.

Eu servi por mais de seis annos na junta da
fazenda de uma provincia, que deve tal vez em
grande parte a sua decadencia a este systema
de administração.

Ninguem hoje ignora que o contracto de
rendas publicas tem sido uma especulaçllo, que
só tem apt'Oveitado a meia duzia de individuas,
com vexame dos povos e nenhum interesse da
fazenda publica j para demonstrar esta verdade
nada ha mais opportuno que aquelJa mesma
provincia, A sua divida activa e enormjssima
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procede na maior parle de contractos, em que
os povos farão vexados e a fazenda publica está
no desembolso do preço, e o peior é que grande
parte delle talvez nunca chegue a realisar-se,
accrescendo a isto que, quando procura agora
arrecadaI-o, vê-se na necessidade de promover
execuçOes contra fiadores, destruindo fabricas j

o que indireclamente atraza a prosperidade da
quella provincia. E tudo isto a prol de quem?
A prol de meia duzia de individuas, que pro
curarão este ramo de negocio, ou para pagarem
as dividas particulares que os vexavllo, ou para
satisfazerem a sua prodigalidade, ou finalmente
para se enriquecerem á custa das lagrimas e do
suor dos pobres.

Eis, Sr. presidente, o motivo por que no
meu sentir se deve quanto antes obstar a que
conlinúe um tal systema de administraçllo.

E' verdade que foi impolitico privar aqueHa
província da renda de mais de 90:000$000
pela subtracçllo do direi'to do sal e nllo lhe
substituir outra renda equivalente j mas por
isso havemos lambem privai-a dos beneficias
do citado decreto quando eu creio que seria
mais util que se tivesse executado e que sub
sistisse aquelle imposto, porque segundo me
informão, o sal tem-se vendido pelo mesmo
preço? De certo que nllo.

Eu não creio que fosse indispensavel á junta
lançar mllo deste recurso de fazer at'femalar
os dizimas para occorrer ás suas necessidades j

porque sei que não ha a maior exacção nos pa·
gamentos j sei até que estes se não yencem,
senão com 15 mezes de espera: estando con·
vencido de que por boa administraçllo seria
mais prompta a entrada nos cofres.

Além disto, nãO se podendo negar que deve
haver toda a boa fé nos contractos, a junta
por urna tal medida punha o governo em toro
tura, quando. entendesse que o decreto, não
obstante as suas reclamaçOes, devia executar-se.

E' verdade que a junta da fazenda, preve·
nida talvez pelo aferro que ordinariamente
temos aos costumes antigos, encarou o decreto
como inexequível j e é natural que esta pre
venção f<1sse apoiada pelos interessados, que
nllo sao poucos, pois além dos contractadores,
o são tambem os grandes lavradores, com quem
os contractadores ordinariamente nao têm du
vidas, pois só as ha com os miseraveis, a quem
apresentao uma conta arbitraria, pela qual á
força de ameaças, os obrigão a passar um cre·
dito, que ultimamente é a origem da sua ruina j

mas, Sr. presidente, se a experiencia é a grande
mestra, nào podemos hoje sustentar apre
vençao da junta, porque nesta provincia do Rio,
têm sido mui palpaveis as vantagens; o mesmo,

'creio, tem acontecido na maior parte dns pro·
vincias do imperio j e para que aos adversarias
nao reste o argumento de que o decreto só é
exequivel 110S portos de mar, pela facil con·
ducção dos effeitos, eu devo declarar, que elle

se paz em execução na provincia de Goya'l.,
sem duvida uma das mais distantes das cen·
traes e de menos recursos de conducçoes; e se
gundo as informações que tenho, o resultado
não foi contra a fazenda publica. Quando se
tratar deste objecto, eu exporei os meus senti·
mentos.

Agora só me cumpre dizer, que á vista do
que levo dito, voto p3.ra que passe a indicaçãO,
para que se ordene il11mediatamente á junta que
su penrh\ as arl'emataçoes e que faço. por ora
administrar por conta da fazenda publica, os di
zimos, até resoluçàO da a"l'eulhléa.

O Sr. Nogueira da Gama: - Eu nllo
di se que queria que e nno mandassem sustar
as al'l'emat<lçOes ; sómellte al'firlUei que esta in·
dicação era desnecessaria, sal vo o caso de se
haverem por aullas as arrel11ataçoes que es
tavão feitas, o que seria injusto, pois que seme·
Ihantes contractos se fazem Mo dos dizimos já
venr'idos, ma do qlle deverem ter lugar no
decur o do triennio, que se arremata: ora, es
tando contractados e ainll<l que já vencido:>, nao
cobrados pelo arrematante, C0ll10 sem violencia
nos poderiamos ingerir n qne é de propriedade
alheia pelo acto da arremataçl10 ?

Fui, porém, de voto que se pedis em infor
maçoes ci1cllln tanciadas á junta e C1"e por cau
tela se lhe ordenas e, que cobrasse por adrni·
nistl'ação os dizimas d-as fregue:das, qu' nl10
estivessem anemaladas, se algumas houvessem
e que o mesmo praticasse com as que estives em
arrematadas, quando acabasse o triennio con
tl'actado, ne caso de ainda entao não ler esta
assembléa dado nova fórma á arrecadaçllo deste
imposto.

Este meu parecer nllo merece ser taxado de
ultra-liberal, como enfaticamente indica o ii·
lustre deputado, é conforme á justiça e á boa fé
da hasta publica.

Tambem nllo al'firmei, que a jun ta da fazenda
de Minas Geraes, sem estar autorisada para
fazer semelhantes arremataçoes, de seu motu
proprio as fez. A junta se via quasi de repente
sem meios de occorrer ás depezas publicas pela
suppressão do imposto sobr':! o sal por entrada,
que annualmente dava mais de noventa contos
de réis, sem que se lhe substituisse outra renda:
já havia suspendido a consignaçao de cento e
vinte contos de réis, que annualmente dava para
as despezas da extracção dos diamantes, por
não ter meios para a continuar j encarou a exe·
cução do decreto de 16 de Abril de 1821 como
muito difficil e de grande diminuiçãO da renda
dos dizimas, uma das principaes que lhe res·
tavào; fez suas representaçoes ao tbesouro, pe
dindo soccorro para poder fazer as despezas ano
nuaes e ordinarias, para que lhe fa1tavl1O ses·
senta contos de réis proximamente, fazendo
suas refiexOes sobre o sobredito decreto e pro·
pondo o meio que lhe occorria, como mais pro·
ductivo, sobre a arrecadaçll.O dos dizimos.
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Pela repartição do thesouro se lhe respondeu,
que ficasse sustada a execução do decreto de 16
de Abril de 1821, emquanto pela assembléa se
não tomasse alguma outra deliberação ares·
peito desta collecta.

Ora, achando-se a junta desembaraçada da
execuç 'o do decreto, reputou em pé a legislação
e ordens anteriores, que havi!lo sidO revogadas
pelo sobredito decreto, e passou a contractar os
dizimos segundo a praticll antiga, pois que nM
devia deixal' em abandono esta collecta, de que
tinha tanta necessidade, ficando-lhe sómente a
allernati va de contractar ou de· administrar;
como, porém, nada se lbe disse pelo thesouro a
tal respeito, adoptou o primeiro methodo, por
lbe parecer mais proficuo; eis-aqui salvo o
compOl'tamento da junta, subsistindo ao mesmo
tempo a proposiçãO, de que o governo não
mandou expressamente contractar os dizim os j

mandou sim suspender a execução do decreto,
ficando por consequencia a junta des.embaraçada,
para proceder segundo as ordens anteriores, po
dendo arrematar ou administrar, como enten·
desse ser melhor.

Quanto, porém, a ter dito, que não foi só·
mente a junta de Minas, que achou difficil. de se
execu tal' o decreto, e que se perderia com elle
grande parl~ da renda do dizimo, mas que
lambem muitas pessoas o reputavão inexe·
quivel, tomo a repetir o mesmo e accrescen
tarei: que de proposito se escogitárl1o duvidas e
embaraços á execuçl10 deste decreto, o qual foi
um meio termo adoptado, para s.e conservar al
guma parte deste imposto, que se pretendia
então abolir de todo, para se adquirir populari
dade, substituindo-s'e-lhe outro na exportação
dos gelleros muito mais gravoso, desigual e
inirlUO, e allucinando-se o povo com a lisongeira
itléa da suppressão do dizimo.

Assim procederào os autores da revoluçilO
franceza, desll'uindo logo o imposto do dizimo,
alll'ahindo a si os votos e bençãos do povo, que
bem depre sa conheceu a impostura e os pe
zados males, que lhe sobrevierão.

Reservo·me para quando se tratar do pstabe·
lecimento da "renda publica, afim de me não
desviar agora do objecto de que se trata j então
mo trarei claramente e com documentos, tudo
quanto se praticou e machinou em 1821, a res
peito da renda dos dizimos.

o Sr. Souza a MaUo requereu que se fizesse
esta providencia extensiva a todas as provin
cias.

Em consequencia deste requerimento e de ter
dado a hora, declarou·.e adiada a discussão.

O SR. PRESIDE TE assignou para a ordem do
dia; 1". A continuaçllo ela 3" discussão do pro
jecto da creação de universidades. 2°. A 2" dis
cussllo do projecto sobre isenção de direitos nos
productos das fabricas de ferro e outros metaes
e mineraes.

Levantou ·se a sessão depois das 2 horas da
tarde.-Miguel Calmon r1u Pin e Almeida,
secretario.

..-
Sessão eID 27' de Outubl-O

PRESIDENClA DO SR. RIDElRO DE ANDRADA

Reunidos os 51'S. deputados pelas 10 horas
da manhll., fez-se a chamada, e acharll.o-se pre
sentes 70, faltando com causa os 81'S. Pereira
da Cunha, Araujo Goudim, Pinheiro de Oli
veira, Ribeiro de Rezende, Brant Pontes,
Accioli, Andrada e Silva, Alencar, Carneiro de
Campos, Oliveira Maciel j e sem ella os 51'S.
Ribeiro Campos, bispo capellllo-m'ór e França.

O SR. PRESIDE 'TE declarou aberta a sessll.o,
e lida a acta da antecedente foi approvada.

o Sr. Carneiro pedio a palavra, e expÕz que
fÔra eucarregado pelo ministro de estado dos
negocios do imperio de participar que se achava
doente, e tambem que soubera pela parte do
telegrapho que já tremulavão no Pará as ban
deiras na, ionaes, mas que não tinha recehido
oflicio algum daquella provincia a respeito desta
noticia.

Forão entlio remeltidas á mesa as seguintes
declarações de voto:

Ln « Declaro que na sessão de 25 de Ou
tubro fui de voto de que não havia ficado pre
judicada a emenda, que offereci ao art. 13 do
projecto de constituiçãO pela votação a que
então se procedeu sobre os jurados nas causas
civeis.

« Paço da assembléa, 27 de Outubro de
1823.-0 deputado Costa Âguia7-. »

2." (( Declaro que na sessão de sabbado 25
do corrente votei que a emenda que eu havia
o[erecido ao art. 13 do projecto de cons..tituiçãO
(;oncebida nestes termos ;-Todo o cidadll.o bra
zileil'o, que se 11110 contentar com os juizos es
tabelecidos poderá recorrer ao dos jurados, quer
seja a causa civel quer crime, e em qualquer
estado do litígio, não obstante a oPPOSiÇãO da
parte contraria. O juizo dos jurados será re
gulado por uma lei especial-não se oppunb~l á
deliberação que a assembléa havia já tomado de
se admitlirern jurados nêl~ causas crimes e ci
veis, antes a suppunha, e não esta va consequen
temente prejudicada a dita emenda. - F?'an
cisco Ca7·nei1·o.») .

3." «( Declaro que na ultima sessão fui de voto
que não estava prejudicada minha emenda ao
art. 13 do projecto de coustituiçM. - Paula e
Souza. )'

O 8R. MAClI::L DA CUSTA deu conta de uma
participação oe molestia do Sr. Pereira da
Cunha, pedindo no mesmo tempo um mez de
licença para sua convalescença.

O SR. PRESIDENTE; - Havendo um Sr. de
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_putado pedido licença por tres mezes, decidio
a assembléa que o negócio fosse a uma com
missao para se vêr se devia ser-lhe concedida j

portanto pergunto se tambem vai esle reque
rimento á commissl1o.

A assembléa ficando illteirada quanto á mo
le;;lia, decidio que se concedesse a licença.

O MESMO SR. SECRETARIO leu os seO'uintes
officios dos ministros de estado dos n~gocios
da jusliça e marinha :

« mm. e Exm. Sr.-Sua Magestade o Impe
rador me ordena remelta a V. Ex. o incluso
oIDeio e representaçao da camara da vil1a de
Barbacena sobre a necessidade de se crear na
guella villa o lugar de juiz, de fóra, para que
sendo presente á assembléa geral constituinte
e legislativa do imperio, possa ella resolver o que
fór mais conveniente.

«Deus guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Ja
neiro, em 24 de Outubro de 1823. - 'Caetano
j-J'into de Mimnda lJ1ontene,g1·o.-Sr. JOão Seve
l'iano Maciel dà Cusla. lI-Foi remetlido á com
missl10 de estalistica.

(f Illn!. e Exm. Sr.~Pelo navio Feli-z Vent~ra
preza porlugueza, chegado do MaraMão a est~
porlo em 25 do eorrenle com 64 dias de viagem
participa o 1" almirante commandaflte da es:
quadra, terem prestado os habitantes da villa
de Sa-nto Antonio d'Alcantara o juramento de
fidelidade, e nbediencia a Sua Magestade Im
perial, e constitucional, e que a exemplo do
1\1aranh1\o, todas as outras villas da pl'ovincia
Vão. procedendo da mesma fórma. Participa
maiS, qLie as tropas lusitanas sahirão no dia 20
de Agosto em dOl1s na vios para Lishoa, e que
áquelle tempo alli reinava a mais perfeita tran·
quillidade. Por oulra presa (o navio portnguez
B01',ges Cameil'o) posteriormente chegada da
Dlesma provincia honlero 26, com 53 dias de
viagem, annuncia o mencionarlo 1" almirante
a gostosa noticia, de no dia 11 do referido mez
de Agosto, ter-se verificado a Llniào da provincia
do Pará ao imperio do Brazil, por unanimidade
de volos, menos o do governador das armas'
referindo-se a este~ re:;peito á parte que recebêr~
do com mandante de um bergautilll de guerra,
que para alJi mandál'a, com o fim de auxiliar
os esforços dos habitantes daquella subjugada
provincia. O que de ordem de Sua Magestade
Imperial communico a V. Ex. p:lra levar ao
conhecimento da assembJéa geral constituinte e
legislativa do imperio.

«Deus guarde a V. Ex. Paço, 27 de Outubro
de 1823.-Ltli-z da Ounha M01·ei?·o..-Sr. Joào
Severiano Maciel da Costa. i) - Foi recebida a
nolicia com muito especial agrado.

Annunciou,se que estava á porla da sala o
Sr. Manoel PacIJeco Pirnentel, deputado pela
provincia do Ceará; e sendo introduzido na
fórma do estylo, prestou juramento, e tomou'
lugar na assembléa.

Passou·se á ordem do dia, que era em 1"

lugar a 3" discuSSM do projecto sobre a creaçllo
de universidades, adiado com as respectivas
emendas na sessào de 18 do correcte.

O Sr. Gomide :-Tendo reflectido sobre as
ultimas emendas que oífereci, peço licença para
as retirar afim de novamente as apresentar re·
duzidas á fórma de projecto.

O SR.. PRESIDENTE:- Eu creio qne já nllo
póde retIraI-as segundo o que ordena o regi.
mento.

O SR. GmaDE : -Eu torno a apI'esenlal-as j

como o seu objecto é um plano pal'a contri
buições a favor destes estabelecimentos, quero
reduzir isto a melhor ordem.

Consullada a ilssembléa, decidio-se que podia
retirai-as.

o Sr..Montezuma :-Sr. presidente, quando
este, projecto entrou pela primeira vez em dis
cussão, eu notei algumas faltas que tinha, e até
observei que talvez hoje n!l.o estivessemos em
estado de poder decretar par'a o Brazil estes es
tabelecimentos. Notei que o projecto não preen·
chia os fins, porque não marcava nem os fundos,
nem outras conuiçOes necessarias para se poder
formar essas univet'sidades, como ordenados,
numero de mestres, etc. Todavia esta objecçM
foi muito cómbatirla por alguns Srs. deputados,
e final mente nM mel eceu consideração. Em se
gundo lugar mostrei, que não estavamos ainda
em esta?o de elecI'etar universidades, porque
era precIso á nação preparar-se com os estudos
menores, para poder tirar fruclo dos estudos
das universidades. Mostrei que não tinhamos
ainda nem o methodo ela instrucçllo publica,
cujo plano estava recommenelado á respectiva
commis ão, que o devia apre enlar quanto
antes j mas tambem não se pezál'ao estas razões,
e o projecto passou na primeira e segunda
discussãO. Prot~ tei cOlIltudo que nllo era da
minha intenção oppôr-Ille á instrucçllo publica,
e cuido que a assembléa está Illuito bem certa
da minha PI'OPOSiÇã0. Nesses debates tenho
visto que os Srs. deputados vat'Íào por opiniões
differenles j uns para que façamos uma uni ver·
sirlade, outros duas, e outros tres, e finalmente
alé para haver Lima em cada província que
a pedisse, de'ignnndo fundos para elIa , e eu
tambem já d~clarei que nao approvava os locaes
designados no projecto para assentos das uni
vel'!,idades.

Eu disse quando fallei sobre a mater;a, que
se acaso a assembléa entendia que nào podia
ser senão uma univet'sidade, entào votaria que se
iuudasse na B:lbia pelas razões que expuz
neste congresso; lUas a julgar-se que devillo
er duas, eu a sentaria a outra !!ll1 Minas

Geraes ; di vidindo desle modo a costa em partes
iguaes, e igualmente o interior do imperio. Nào
digo que seja islo mathematicamente feito,
m~s ao metlos approxima-se o mais po~sivel
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á exactidão, porque a Babia é o cenlro da cosIa
€ é inl1egavcl que Minas-Geraes é o centro do
ln terior.

Por consequencia, queria eu, por assim
dizer, satisfazer á costa, e satisfazer ao interior,
que tan to chama a attenção da assembléa, pelas
suas riquezas, agricultura, etc. j e e ta minba
proposiçãO n110 foi inteiramente desapprovada
pela asscmbléa j mas como tambem não a
apresentei por escripto, não se conheceu se
seria, ou Dão apoiada. Dirijo portanto agora á
consideração ela assem hléa esta minha propo
siçao, e direi sobre ella o que julgar preciso para
que a assembléa pos a entrar no fundo dos
principias em que estabeleço.

NãO ha povos, Sr. pre idente, qlle mereção
tanto o cuidado da assembléa a respeito de
instrucção publica, como os do interior j a
razão é evidente; os da costa têm mais meios
e facilidade de a adquirir e desenvolver j e ao
mesmo tempo as fontes da nossa grandeza,
e verdadeira pro peridade do Brazil existem no
interior, pois, como todos sabem, as utilidades
que nos vêm da co ta sãO ephemeras.

Se nós decretamos só para os povos da costa,
e DaO olhamos para os do interior, têm estes
toda a razão de diier que a assembléa olha com
indifferença para a sua instrucção publica sem
atlender ás difficuldades que têm para se apro
veitarem dos e tudos em outras provincias, por
que na verdade,Do interior, não ha tantas cor
respondencias, como na costa, e por jsso menos
vantagens e facilidades.

Sendo isto assim, P. se nós devemos attender
muito á instrucção publica uos povos do inte
rior, é de toda a evidencia que têm direito a ter
uma universidade. E em que lugar deve ser?
Onde hou ver mais população, e fique mais ao
alcance das outrds provincias.

E' pois exactamente em Minas-Geraes, e por
ser a província que Gom prebende em si todas
estas circumstancias: 1°, é a mais· populosa
do imperio : 2·, é a mais polida do interior: 3°,
é a que está coJlocada mais no meio de todas as
outras, e que p6de por isso com mais facilj
dade corresponder-se com Malta-Grosso, Goyaz,
Piauby, eLc. PortanLo, faça-se aJli o assento de
uma universidade, para que se cultivem lá as
sciencias que devem fazer a grandeza do im
perio do Brazi1.

Se houvessemos de estabelecer mais de duas
univel'sidades, ent!\o não faltaria na pl'Ovincia
da Babia, porque se distribuiril10 do norte ao
sul com a passiveI igualdade j mas aqui t,'m
se dito, que nao se podem e tabelecer mui,; do
que duas, e que se devem estabr::lecer nos lu
gares, donde maior utilidade restJlte sem dar
occasil1o a que se descontentem os povos do sul,
norte e interior.

Fundado nestes principios, e nl10 vendo que
haja oulra província que mereça mais attençll.o,

do que a da. Bahia, opino para que aJli se funde
uma das duas.

Quando da outra vez indiquei a Bahia, alguns
senhol'es disseL'ão que faJlava assim por ser
bahiano, mas não é assim j eu não tenho espirito
de pl'Ovincialismo, porque entl10 não opinaria
tamnem pela provincia de Minas-Geraes j mas
sendo eu depntado da Babia, e ao mesmo
tempo de todo o imperio do Brazil, tambem
me lembrei de Minas-Gemes, pelas vantagens
que offerece.

Entre as razões que favorecem a minba opi
niãO, é uma dellas a de ser a Bahia sem duvida
nenhuma a provincia mais culta do imperio,
permitta-se-me esta expressão j e para o
mostrar, nao quero sen:l.o lembrar, que quando
estive na universidade de Coimbra, havi9.0 lá
cento e vinte estudantes brazi10iros dos quaes
sessenta e tantos erll.o bahianos, e o qne suc
cedia então succedeu sempre j a Bahia foi
sempre a que tove mais elementos de instrucção
publica, é a que tem mais relações com os es
trangeiros por causa elo ;,eu grande cornmercio,
e é por isso a mais co /ta do imperio.

Ainda mais, senhores, a provincia da Bahia,
como nào contente com sessenta e tantos estu
dantes que tinha na universidade de Coimbra,
tinha um quasi igual numero em outras univer
sidades estrangeiras, o que prova que o numero
de seus filhos que procuravão as letras, era igual
ao numero do de todas as outras provincias. Por
fim, é a província mais Imtiga do imperio, foi a
que leve primeiro a séde do governo geral de
todo o Brazil, foi aquella, em uma palavra, que
mereceu mais aLLenção dos imperantes de enlão,
já em relaÇÕes politicas, já em mercantes. Por
tanto, se apparecem todos estes titulas a favor
da Bahia, e se além disto apparece a utilidade
geral, é evidente, que não póde haver razão
algllma, para ~le n110 seja o assento da univer
sidade que deve ter a costa.

Algons Srs. deputados opinárão contra esta
minha lembrança, e disser9.0 que nM se devia
estabelecer aJli, porque era uma grande cidade,
e por isso sujeiLa a divertimentos, e muitas dis
tracções: ora, isto é facil de combater. Eu nl10
di,se, escolhendo para uma universidade a
provincia da Babia, que se fundasse na cidade,
p6de ser em alguma das villas do reconcavo, e
achll.o-se duas, que comprehendem em si tudo
o que é- necessario para este estabelecimento.
A primeira é a villa da Cachoeira muito propria
para isto, como já disse o Sr. Pereira d;l Cunha,
e além desta, temos a viJla de S. Francisco, com
um convento de franciscanos mui grande que
tem s6 dous frades, e que póde muito bem
servir para este estabelecimento, existe tambem
em Paragua sú, oulro convento mui grande de
franciscanos, que é novo, e póde servir para a
universidade. Depois disso, a provincia da
Bahia tem todos os elementos, que alguns
senhores achár9.0 no Rio de Janeiro, tem
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aulas de logica, geometria, grepo, .fran?cz,
inglez, commercio, a escola rnedICo-clrurglca,
etc.

Que falta pois pal'a qne reunindo todos estes
estudos elementares em uma só casa, e accl'es
centando-se o mais preciso para ensinar as
sciencias maiores, se estabeleça na provincia da
Bahia uma universidade? Ha ainda outra razilo
de pezo e é que esta provincia sempre pugnou
por ter ~m estabele?imento lilterario, e n~esmo
debaixo do despotIsmo fez uma sub Crlpçllo,
pedindo que se fizesse uma universidadr, e eu
estoll convencido, e posso affirmar, que se acaso
se abrir uma subscripç1l.o na Bahia para este
fim os bahianos não se limitaráO a cem contos
de ~éis, mas excederáo muito. Portanto se é
uma das provincias mais cultaE', se têm os seus
povos mostrado amor e desejo das letras: se
em uma palavra, a província da Bahia é aquella
á qual, por ficar no centro d~s costas, podem
ir om mais facilidade o habItantes das outras
provincias, é evj~ente, gue ?eve ser al.li o ~s
sento da primeIra ulllversldade do lmperlO,
assIm comojá dis5e, quando ti-!. tambem mençilo
de Minas Geraes.

Disserão alguns Srs. deputados que a pro
vincia de S. Paulo era optima para o estabele
cimento de uma universidade, e truuxerão pOJo
argumento a salllbridad.e do clima, e a b~rateza

dos viveres. Mas quem Já provou que o clllna da
Bahia não,é salubre? Pelo contrario, Lodos dizem,
e mei'LDO "os estrangeiros, que não ha l10 im
perio clima mais sadio do que o da Bahia.
Emquanto á barateza dos viveres é necessario
considerar que ha de acabar essa barateza, lugo
que houver aff1uenc!a d~ gente, port~nt~ se
estabelecermos a uOlversldade na provlOcla de
S. Paulo, ficaráO os viveres alli necessaria
mente mais caros. Demais ainda que na
verdade nào haja na Bahia essa barateza ex
traordinaria que em S. Paulo é filha da sua
pobreza, nem por isso ha peouria, nem p~~'

isso ha fome. Emquanto a Pernambuco, Ja
alguns Srs. deputado~ do norte dis~erào qu~

era paiz mais estenl, e o seu clima lllUl
ardente não quero dizer que sej,\ inhabitavel,
nem n~go que l1ajão alli estabelecimentos
litterarios . ao contrario, é facto, que de Per
nambuco 'têm sahido pessoas muito instl'Uidas,
e que fazem honra ao imperio, mas se nós
procuramos um clima temperado, parece que
o acharemos antes em Minas·Geraes, e na
Bahia, do que em Pernambuco.

Portanto se cabalmente tenho mostrado,
que a Bahia é a que offerece mais. Pl'O:
porçOes, segue-se que deve sel\ prefenda a
Pernambuco assim corno Minas á S. Paulo.
Por todas' esta;:; razOes offereço a minha
emenda, qlie é concebida nestes termos:

,/

EMENDA

« Proponho que a ter o B l'azil só duas
universitlades sejao estas uma, ua provincia.lIa
Bahia na villa de S. Francisco, Sergipe do
Conde, ou na villa da Cachoeira, onde melhor
p::.reça convir por informação do governo da
pl"Ovincia; ouLra nu provincia de Minas Ge
rae .-0 deputado Montezuma.»-Foi apoiaJa.

O Sr. Carvalho e Mello : - Sr. presidente,
desde a primeira vez que neste augusto
recinto se apresentou este projecto de lei
apezar das desvairadas opinioes dos illustres
deputados, que fallarão sobre eJle nas dis
cussOes que se seguirao, su tenLei e ainda
sustento que foi concebido com muiLa sa
bedoria e sizo. Ao lêl-o á primeira vista, appa
recem muito a descoberto as tençoes e projectos
que tiverão em vista os seus illustl'es autores.
Foi o 1° satisfazec á necessidade urgentissima
e evidente de se diffundirem e derramarem as
luzes scientificas que são necessarias para o
augmeuto da instmcção publica e prospel'idade
do estado, com attençll.O á extensão do paiz e ,
sua povoaçào : e o segundo remediaI' desde logo
o inconveniente da falta dos estudos juridicos,
cl~eando um curso delles na cidade de S. Paulo_
Em consequencia na primeira parte do pro
jecto se estabeleceu a instituição de duas uni
vel'sidades, uma ao norte e outra ao sul deste
imperio, a fórma dos estatutos, e o mrio de
prover aos rendimentos para a sua susLentação,
e na segunda se estabeleceu o curso juridico
desde logo na cidade de S. Paulo.

Parece á primeira vista e é exactamente certo,
que os illustres autores do projecto, quando es
tabelecerão uma universidade em S. Paulo,
outra em Olinda, considerarão que, sendo este
imperio tao vasto e dilatado, deveria uma ser
e tabelecida em lal situação que ficasse bem ao
alc..\Uce dos habitadores das provincias do norte,
e outra que indica se as mesmas commodi
dade aos habitautes das do sul. Pur estes
justos motivos collocarao urna em S. Paulo e
outra em Olinda. Mui bem escolhidos for1l.o
estes locaes.

A cidade de S. Paulo é muito proxima ao
porLo de Santo", tem baratos viveres, tem clima
saudavel e moderado, e é mui abastecida de
generos de primeira necessidade, e os habi
tantes das provincias do sul, e do interior das
Minas, podem alli dirigir os seus jovens filhos
com comlllotlidade. O estabelecimento da outra
em Olinda apresenta semelhantes circumstan
cias, e é a situação apropriada para alli virem
os estudantes das provincias do norte. Com
muita justiça, e utilidade se estabeleceu a
creaçllo de dilas universidades, porque em ta
manha extensão de territorio, que temos a for
tuna de possuir, el'a ill1praticavel que pudesse
bastar só uma, como acontece com Portugal,
que, tendo tão limitada extensão a unica de
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Coimbra, onde fomos bebet· os principias que
desenvolvemos depois, era e é bastante para os
habitantes de todo aqueJle acanhado reino. Por
ventura se considerarmos a extensão qo com·
primento e largura deste imperio dir-se·ha que
são poucas as mesmas duas que se pretendem
estabelecer,

E' isto verdade, considerada a questãO neste
ponto de vista, U1as lembrando-nos da falta de
povoação que ainda temos, e que nos fallará
por muito tempo, dos poucos meios-para a sus
tentação de estabelecimentos tão dispendi030s,
e sobretudo, da falta de mestres, dpvemos por
ora contentarmo· nos com as duas, deixando ao
tempo e ás futuras circumstancias o crearem·se
algumas mais, supprindo entretanto os collegios
scientificos que com o andar do tempo se er·
gueráO em diversas provincias. A distincção de
ser uma estabelecida ao norte, e olltra ao sul
e assás accommodada á geographia do nosso
territorio, e muito mai agora que tivemos a
ventura de ver o impel'io consolidado, tornando
ao nosso seio as provincias mais remotas do
norte, que estavão desgarradas por força dos
tramas dos anarchistas, vindo a ficar por ex·
tremas e raias as duas grandes balizas naturaes
do Prata e Amazonas, que parece que as PÔl a
natureza para er'vir-nos de lin ite e raia.

E' pois sem questão de duvida que mui justa
e sabiamente se instituem neste projecto as
duas universidades nas posições referidas, por
que sendo verdade que qlÃanlo mais se diffun·
direm e áerramarem os cOllhecimentos scienti
ficas, tanto mais se promoverão as fontes de
prosperidade publica, que se eng1'Ossão e avultão
com o crescimento das letras e sciencias, o
que por certo seria minguado se nos limitas
semos a uma 56. Verdacle é que taes instituiçOes
são de summa difficuldade pela necessidade de
haverem fund(ls e maiormente pela falta de
mestres providos de cabedaes proprios para
medrar o en ino, mas por isto mesmo tenho
que é mui sabia o projecto, por decrelar que
haja desde já um curso juridico em S. Paulo
para suppril' a necessidade de haverem homens
com os conhecimentos necessarios para os em
pregos cujo desempenho depende de conheci
mento da jurisprudencia em geral, e decreta
que hajão as duas universidades, tratando·se
de estabelecer as rendas, e procurando-se pes
soas habeis para o ell.sino das doutrinas, que
se hãO de nelJas.ensinar conforme as faculdades
que se houverem de instituir. Pelo que toca ás
rendas, já por varias vezes disse que ellas
devem sahir do thesouro publico. Se as que ha
não cheg:l.o devem estabelecer-se porque sendo
estes estabelecimentos para bem geral de todos
os habitantes deste imperio todos devem para
elle concorrer, e se algumas dotaçoes houverem
particulares ou publicas para estes estabeleci
mentos, devem unir-se á massa geral das rendàs
publicas; como sabiamente disse um deputado

das côrtes ue Lisboa, a respeito das rendas da
universidade de Coimbr'a, para evitar'-se assim
particulares administraçoes, que além de com
plicar o systerna da ad;:ninistração, produzem
muitas vezes desvios perigosos.

Sobre a escolha do lugar para a universidade
do sul nRo 1.Iesitei sobre S. Paulo, nem tive
duvida em subscrever. Hesitei, porém, sobre a
do norte, parecendo-me nRo ser adoptavel a
cidade de Oli~ua por ser PO\lCO abastecida de
vivl'l'cs, e portanto caros. Mas agora estou per
suadido que não ha outroJugar preferivel. Está
situada em 8 gráos ao norte, e por conseguinte
mais proxima ás cidades que se nos unil'ão
agora, e devemos sempre escolher o que fôr de
utilidade mais geral para todo o imperio. Esta
razão sobrepuja todas as mais, e quanto á que
tem resoado sobre o estabelecer-se em Minas
Geraes ou ern outras provinclas centraes, se
nós ternos rendas para duas, se com difficul
dade se acharáo mestres para ellas j como que
remos estabeler.er Ires P. mais? Deixemos, como
já disse, ao tempo, e deixemos de bom gl'ado a
cada provincia o mstituil-as se tiverem meios e
mestres, e a experiencia convencerá aos illustres
deputados, que têm pugnado por tae insti·
tuiçoes que os ju tos desejos de beneficial' cad,a
uma provincia em que nasceu, nRo podem ve·
rificar-se pelas faHas recontadas.

Quanto á 2" parte do estabelecimento uo
curso jul'idico, tão necessario para termos advo
gados, magistrados, e até homens de estado,
porque nestas sciencias devem entrar tambem,
além dos conhecimentos de legislaçãO universal,
direito publico e das gentes, maritimo, com
mercial, os e tudos de economia politica, dis
crepo sÓOJente quanto ao local. Não posso
convencer-me de que seja mais util semelhante
estabelecimento na cid"tde de S. Panlo, do que
nesta côrte, antes ao contrario medraráO elles
muito mais á sombra e debaixo da inspecção
do govel'Do; cortar· se-hão por elle os abusos,
e remedi<lr-se-hãu as faltas, que naturalmente
sobrevêm no principio de qualquer estabele·
cimento.

Demais disto nós temos já aqui estudos das
faculdades de philosophia e mathematica, e
uma academia medico·cirurgica, e theologia nos
conventos e seminarios, e faltão·nos só os ju
ridicos pam formar o todo ele urna universi·
dade, aqui vem maior nu mero de estrangeiros,
e ha portanto mais facilidade de aprender as
linguas vivas: ha maior abundancia de livros,
maior eITu ão e expansão de luzes e conheci
mentos geraes e praticas;' maior civiJi~ayãO,

melhor uso de linguagem sem os vicias provin
ciaes, o que tudo vem a uperar os inconve
nientes da carestia e distracçãó das cÔrtes.

Accresce que poderá servil' esta instituiçãO
como de arranjamento para se poder trasladar
depois para outra qualquer parte. Sei que os
estudos aqui estabelecidos para os militares não
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têm medrado quanto era de esperar, mas a
causa não é a distracção, silo por cerlo outras.

ão se derão os postos s6 a quem os merecesse
por sciencia: têm sido promovidos igualmente
com estudos e sem elles. Sobrecarregou-se o
curso com demasiadas doutrinas, por maneira
que é pTeciso ha.bilidade mais que vulgar para
poder l\ualquer estudante dar conta de todas
as aulas, e sobretudo tem havido falta de
cuidado na direcção dos. mesmos estudos.

Eu quizera que quando se estabelecesse este
curso juridico, se creasse logo um director
habil e capaz, que com cuidado inspeccionasse
não s6 este, mas todos os mais ramos já esta
belecidos. Eis-aqui, Sr. presidente, as razões
porque sustentei sempre, e ainda agora sustento
que este projecto deve' passar, e vir finalmente
a ter a sancção de lei.

o Sr. Oarneiro da Cunha :-Eu não pre
tendia fallar mais sobre a maleria, porque jul
gava que se tinhão esgotado todas as razOes
necessarias para sustentar o projecto, mas como
agora apparece uma opiniãO singular de um
SI'. deputado da Bahia, apoiada por outro Sr.
deputado da Bahia, que querE:m mudar os locaes
das universidades para utilidade, dizem elles,
do imperio, querendo que uma fique em pro
vincia de beira-mar, e outra no interior, digo
ql:1e assim ficão os povos de Minas-Gr.raes e
Bahia, muilo bem, e os que tiverem relaçoes
com elles, mas que esse bem nao chega aos
outros que devem ter parte em todas as felici·
dades e gozarem de todos os commodos, pelo
muito que têm trabalhado na causa da inde
pendencia.

Eu não me posso lembrar de tudo quanto
disse o il1ustre preopinante, sobre a necessidade
que havia de ser a universidade na provincia
da Bahia i mas recordo-me que disse que é
uma provincia de grande merecimento e de
grande commercio j mas se fossem os estabelecer
a5 universidades, segundo o merecimelJto de
cada provincia, então haverião muitas que com
petissem com a Bahi.a: eu não sei como o
Sr. deputado se lembrou desta raZllG! Ha de por
venlura atlender-se ao bem de uma provincia,
ou ao uem geral de todo o imperio? Pernam
buco e Parahyba estarião enlllo naS mesmas
circumstancias, têm todas as commodidades que
tem a Bahia, e além disso pugnarão muito pela
causa da independp.ncia, e mandarão tropa para
a Bahia, afim de ajudar seus irmllos a lançar
f6ra della os luzitanos.

Se a Bahia é rica, longe de ser isso razllo
para ter a universidade, é anles para dever col
locar-se em outro lugar, em que se favoreça a
pobreza; se os bahianos têm mais meios podem
ir sem custo aprender em outra parte.

Parece-me singular, que depois de terem ha
vido duas discussoes, se apresentem agora
estas idéas; s6 se desta f6rma o illustre depu-

TaMO VI

tado quer coneiliar-se Emfim,
eu valarei sempre que hajão duas uni versi
dades, uma em S. Paulo, e outra na cidade de
Olinda. Apenas se poderá dizer desto, que os
viveres não silo baratos j porém os oostumes
silo púros, e a simplioidade de seus morndores
é grande j demais como tenho ouvido cada um
louvar a sua patria, tnmbem digo em abono
della, que a assembléa não se deve esquecer
dos serviços prestados pelos pernambucanos,
quando forl/.o ajudar aos bahianos, para livraI·
os do jugo dús luzitanos, e expulsai-os do seu
tenitorio. (Não S8 ou~io o resto.)
, O Sr. Andrada Machado: - Sr. presidente
mui louvavel é o amor da patria em geral, é
porém natural que cada um de n6s penda mais
para o lugar que o via na5cer. Assim eslou eu
que me nllo vejo isento desta fraqueza j amand~
todo o Brazil em geral, comtudo amo' mais
a provincia de S. Paulo, e nella amo mais
a villa de Santos, e nessa idade ainda talvez a
pequena casa em que nasci me seja mais agra
dave!.

Nll.o sou contra i ·to j mas quero que se pre
fira sempre a utilidade geral. Eu tambem po
deria lembrar, que os hespauh6es farão pelos
paulistas lançados além do Prata, e que emfim
o Brazil ficou conservado no dominio portuguez
pelos esforços dos paulistas j mas isto nllo vem
para o caso j a assembléa é brazileira, e os in·
teresses do Brazil todo silo o que me guia no
golpe de vista que vou lançar sobre o presente
objecto.

E' preciso instrucçllo j todos n6s o confes
samos j e portanto seria inutil gastar lempo
para o demonstrar. Mas é passiveI dar-se já
esta instrucçllo a todas as provincias ? Nilo j por
que 1'!1l0 temos meios nem mestres; mas o que
é passiveI por emquanto fazer, e que a necessi
dade exige, faça-se com a menor demora pas
siveI.

O projecto d,ividio em duas parles a extensllo
da nossa costa j e por isso estabeleceu uma uni
versidade ao sul, para que os povos que ficllo
mais deste lado possão aproveitar-se deJIa j e
outra mais ao norte, para que os povos desse
lado tambem pOSSIlO ter um facil accesso á
uni versidade.

Um illustre deputado diz que não dividamos
assim j mas que se funde uma na Bahia como
ponto oentral da costa, e outra em Minas-Ge
raes como centro do interior do Brazil. Verei
se isto é praticavel, e mais uli! ao Brazil. Creio
que é verdade o que se disse, que a populaçao
que está na costa, vai com muita facilidade ao
centro. . . . . .

O Sr. deputado Montezuma não re pondeu
mal, segundo me parece, aos argumentos que
se fizerll.o j mas eu pergunto, haverá lá possi
bilidade de aquartelar estudantes? Digo que
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nllo, porque me consta que nllo ha casas, c
que o edificio de que' se fallou, está damnifi
cada. Eis pois a execuçllo impraticavel. O
mesmo acontece na villa de S. Fnlllcisco, por
que ha falta de todos os arranjos para os es
tudantes, bem que não se ache no mesmo caso
de todo.

Além disto, Sr. presidente, nl10 ha a bara
teza que tem S. Paulo j nem o que disse o
Sr. deputado serve de regra, porque ele aug
mentar-se um bocado a popl1laçllo do paiz
nllo se segue que cresçl10 os preços dos ge
neros.

Sr. presidente, a barateza dos gencros em
S. Paulo, depende dó local j os ramos da cor
dilheira de que é cercado, fazem com que
havendo muitos proeluctos nl10 possl1o ir á
costa, senl10 com muita difficuldade, e por isso
se acc\;mull1o no paiz e se dno em conse
quencia por baixo preço. Hoje S. Paulo é mais
caro do que foi antes da vinda do rei para o
Brazil, porque o Rio de Janeiro tirou de Já
mais generos de primeira necessidaéle, e por que
vierl10 mais, os preços augmenlarllo j e tambem
porque a província tem crescido em riqueza.

Quanto ao clima, nilo tem comparaçl1o; é
um clima onde as faculdades do homem se
desenvolvem em tolia a plenitude. Eu nilo sou
grande climatista j mas nào posso negar que o
clima influe tanto ou quanto na inteIligencia
do homem. Para julgarmos delle, não se olha
para a latitude, olha-se para as circumstaocias
do local. Pernambuco é o vergel do Brazil, quem
o vir, ha de ficar doudo pOl' elle. A Bahia
tambem nllo tem máo clima, muito especial
mente a cidade alta j mas em nada iguala a
Olinda - .

Concordando pois que por ora não podemos
ter mais que duas, concordo em que os lugares
silo os mais bem escolhidos. Com isto não
quero dizer que se não façil.o mais para o futuro j

eu já disse que a instrucção publica é um tios
objectos de maior cuidado nos governos livres;
e por isso apesar de encontrarmos muitos
obstaculos é preciso promovel-a quanto fôr pas
siveI. Os despotas conhecem tllo bem esta
verdade que alguns obstão ao seu progresso
reduzindo a simplesmente faustosos os esta
belecimentos litterarios.

As provincias que puderem, fundem-as daqui
a 5 ou 6 annos, que enlllo lhes será mais facil ;
pois nllo ha só falta de fundos, ha falta de
mestres; uós nllo queremos apresentar mestres
da estôfa de que erllo alguns dos de Coimbra,
que nada sabil1o, e nada podillo ensinar.
Emquanto aos fundos, eu já disse de outra vez,
que é llecessario designai-os j do contrario se
decretamos em papel é o mesmo que nada.
(Apoiado.)

Em S. Paulo se paga uma contribuiçãO para
o subsidio litterario, cujo objecto era fazer

supprimento ~os que fossem para os estudos ph i·
losophicos de Coimbra j isto é justo que seja
agora applica,Jo para () estabelecimento da uni·
ver idade. Além disto ha ainda fazendas dos
jesuitas, que p_odem servir mui bem. (Apoiado.)
Tambem a subscripçaó que n'outro tempo em
S. Paulo , .
julgo que nM haverá duvida em applical-a para
este estabelecimento. Eu não digo isto como
ordem; porque n1l.0 Ira direito nenhum ele ir
buscar din!Jeiro na bolsa alheia; se o quizerem
fazer que o fação, ha de se lhe aceitar com
boa vontade.

Dev(:) porém advertir que por emquanto Sou
de voto de.se estabelecerem sómente collegios
juridicos, porque as universidades pedem mais
mestres. Emquanto ao curso philosophico, não
me parece tã.o preoiso j nno vamos ao superfiuo,
emquanto não temos o necessat'io, como é o
jurídico, para tet'mos magistrados dignos, e
finalmente porque nM su'pponho que continue
o nosso desamor e desleixo pelo .systema de
direilo j creio que havemos de melhorar neste
artigo-, e creio mesmo qne não ha de ha ver um
brazileiro bem educado, q ne llilo queira apI'ender
os principias de direito publico universal, pois
como ha de querer apresentar-se na assembléa,
e ser legislador, sem saber o qué se legisla,
nem como se legisla? Sem duvida todos os
proprietarios, e homens ricos, hão de tomar
suas tinturas de jurisprudencia.

NãO approvo porém que esse collegio se
institua aqui, debaixo da inspecçM do governo;
as razOes que se derão para isso não me con
vencem. Sr. presidente, concentrar na capital
do imperio a instrucçllo publica, é perigoso.
(Apoiado, apoiado.)

Primeiramente, para que é lembrar ás pro
vincias, que nllo são senM appendices, que
servem para engordar a cÔrte? As provincias
olhllo para a marcha do governo, e tambem
para a assembléa, com olhos suspeitos: o go
verno que nllo é amado nllo é de dura; e
se nós nllo o formo s, enlllo adeus assembléa,
e ainda mais depL'essa adeus governo.

Por consequencia, é necesssario transmitLir
esta idéa ás provincias que nós as amamos
tanto, como á capital, e que se fizermos certos
estabelecimentos é para espalhar as luzes igual
mente por todas. Tambem se disse que o go
verno faria muitos bens a este estabelecimento:
mas eu digo que não ha legislação, não ha ju
risprudencia que precise ser inspectada pelo go
verno.

Nada cle inspecç1l.0 de governo em conhe·
cimentos litterarios: sejllo livres como o ar que
se respira j e por isso nllo admitto esta propo
SiÇllo j acho antes nisso um grande-perigo.
Além disso eu sei 00mo as cousas pegllo; uma
vez que os Srs. professores se acostumem á
côrte, daqui não sahem por nenhum modo j

embora a lei diga que saião depois de 3 ou
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4 annos, elles hão de procurar taes meios
que nunca sahiráO j nl10 seria a primeira vez
que ficasse uma lei sem vigor; e tinhamos
universidades in nomine j portanto, nllo nos de
vemos expÔr a este risco.

Conheço que será mais facil ter aqui pro
fessores, porque ha muitas commodidades que
convidãO; mas parece-me que nós nl10 que
remos que os professores recebão ordenados
de outros empregos, e que nl10 lhes daremos
400 ou 500$000, porque entl10 não teremos
professores: mas que daremos taes ordenados
que com elles possão' subsistir honestamente.
(Apoiado.) Portanto e3ta mesma razãO não tem
peso..

Demais esta capital vai-se fuzendo como
Lisboa; tudo se amontôa para aqui; e não
sei se não se diminuirá para' o futuro tauta
força desnecessaria l/ue ha na cÔrte. Ernquanto
aos estatutos, concordo que sejãO 0[; da uni,
versidade de Coimbra, por emquanto i assim
como tambem voto que não se cree um reitor,
porque um dos professores póde exercer o
lugar de reitor, e poupa-se este ordenado que
nl1ó ha de ser pequeno. Evitemos em tudo des
pezas desnecessarias. Sl10 estas as minbas idéas
sobre o projecto, que venho a approvar com
poucas modificaçoes.

O Sr. Teixeira. de Gouvêa. :-Sr. presidente,
se eu nãO estivesse convencido da justiça da
causa, que me proponho defender, certamente
nl10 appareceria a combater opiniões de ora
dores, que tanto respeito por seus abalisados
talentos, e conhecimentos j mas tendo eu pro
posto uma emenda, que me pareceu de rigo
rosa justiça, cumpre que declare as razOes em
que me fundei.

Eu propuz, Sr. presidente, que no caso de
se darem já ao Brazil duas universidades uma
ao norte e outra ao sul, que a do sul deva ser
em N:inas Geraes, e nM em S. Paulo, como es
tabe1ece o projecto. Occuflar-me-hei sómente
de defender a minha opinião j mas para isso
será forçoso, que levemente (quanto em mim
estiver) refute 3S opinioes contrarias. A questão
que, ao meu ver, é de peso sobre o local da
universidade do sul é sómente a competencia
entre S. Paulo e Minas Geraes. Se o projecto
creasse para todo o imperio uma unica uni
versidade, então era para mim evidente que
devia assentar-se em S. Paulo, ê jámais daria a
preferencia a Minas,. mas no caso proposto nrlo
posso seguir tal opinirlO, porque creio que
envolve injustiça manifesta.

Eu concordo com os S1's. deputados que
apoillo o projecto, que S. Paulo reune todas as
qualidades proprias para aquelle estabeleci
mento i mas os mesmos Srs. deputados tambem
nrlo podem deixar de concordar commigo, que
a província de Minas Geraes igualmente reune
tedas essas qualidades, que se têm apresentado

a favor de S. Paulo, e que além disso é mais
fertil em todos os productos dos reinos animal,
vegetal e mineral, o que sem duvida lhe dá a
preferencia para os estabelecimentos liUerarios,
pela maior facilidade de reunir nella os conhe
cimentos praticos aos theoricos, que de certo
muito concorre para a perfeiçrlo e apuro das
sciencias e artes, de que depende em grande
parte a prosperidade do imperio.

Verdade é que eu considero hoje ambas
as provincias iguaes e tI)eios de viver com
modarnente j mas nem por isso deixo de an
tever, que a alteração para a carestia é mais
faci! em S. Paulo, porque devendo ambas con
eorrer com os seus efi'eilos no mercado desta
cidade, e tendo os de S. Paulo facil exportaçl\O,
devem alli os elfeilos encarecer mais do que
em Minas, que por isso evidentemente promette
mais longa dLlração nas commodidades do
necessario para adiaria subsistencia.

E' geralmente reconhecido que assim como
na provinda de Minas Geraes é mais apurado
o dialecto, assim tambem na de S. Paulo é
onde o ha menos correcto i e ninguem ousará
negar, que esta circumstancia tambem é alten
divel para a escolha do local, onde se devem
estabelecer academias. Afóra estas razOes ac
cresce a justiça manifesta, que tem a provincia
de Minas Geraes.

Eu creio, que um estabeleeimento desta
ordem deve- ser em um local onde seja menor
o incommodo para o maior numero de con·
cunentes, pela bem sabida regra de qne o maior
sempre prefere ao menor; ora, tendo eu já
demonstrado, que a provincia de Minas Geraes
n!lo só l'eune as vantagens dadas á de S. Paulo,
mas ainda ol:ltras mais, é consequente o dar-se
lhe a preferencia nrlo só pela. maioria de van
tagens geraes, mas tambem pelo principio aoima
posto.

A provincia de Minas< Geraes (se calculamos
a população, pela sua representaçrlo nacional)
fórma a quinta parte do imperio, quando a de
S. Paulo não chega a formar nem metade da
de Minas Gemes j e hâ de a commodidade de
tãO grande numero de alumnos ceder a tão
poucos? De certo que n110. Ha de a lei atlender
mais ao com modo de 9 do que ao de 20? Creio
que nrlo.

Mais, dirllo alguns, a commodjdade que
resulta ás outras provincias de poderem mais
facilmente mandar para S. Paulo os seus estu
dantes pela facilidade da navegaçrlo, deve pre
valecer á commodidade dos mineiros. Este
argumento, que se representa o mais forte, a
meu ver, não tem a força que se lhe tem pre
tendido dar.

As provincias que têm commodidade em
mandar alumnos para esta universidade sllo:
Rio de Janeiro, S. Paulo, Minas Geraes, Goyaz,
Matto Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Ca
lharina e Espirito Santo; ora, para as pro-

/
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vincias de Goyaz e Malta Grosso é indil'ferente
que se estabeleça a universidade em nm, ou
outro local, porque estl'lo quasi em iguaes dis
tancias, e têm quasi'as mesmas relações; e para
a provincia do Rio de Janeiro tambem é indif·
ferente porque conserva as mesmas relações
com uma e outra provincia e a distancia para
Marianna ainda é menor que para S. Paulo j e
quando para fa vOl'ecer esta se queira lançar em
linha de conta a facilidade de transporte, essa
dil'fel'ença é tão insignificante, que não deve
pezar na balança politica.

E' pois evidente que só é mais vantajoso o local
de S. Paulo para as provincias do Rio Grande

.do Sul, Santa Catbarina e E'>pirito Santo; mas
sendo a população destas tres provincias apenas
a quarta parte da de Minas Geraes, creio que
ninguem achará justo que a commodiaade de
quatro ceda á de um. Supponhamos ainda que
para este calculo se faz entrar S. Paulo, ainda
assim teremos um terço de popl.l,lação a favor de
Minas Geraes j de maneira que se l'egularmos,
como devemos, o numero dos alumnos que irão
fre.'1uentar esta universidade pela populaçao de
cada uma das provincias, teremos, que quando
Minas der 20, as outras acima numcradas
apenas darão 14 ; do que Claramente se deduz,
quc estabelecendo a lei a universidade em S.
Paulo prefere a commodidade do menor ao
maior j o que é sem duvida de manifesta in-
justiça. •

São estes os motivos porque ol'fereci a
emenda, pela qual sempre votarei. Algumas
opiniões têm apparecido para que a: univer
sidade se estabeleça nesta cidaae; e até um
illustre orador, de extraordinaria erudiçilo, e
talentos, avançou que se creasse nesta cidade á
custa do thesouro publico, deixando ás outras
provincias a liberdade de creal-as á sua custa, e
com fundos particulares.

Nao posso admitlir a primeira, por impQli
tica, e a segunda por manifestamente injusta.

Se quizessemos, Sr. presidente, de proposito
procuraI' um local improprio para semelhantes
estabelecimentos, de certo o nM podiamos en
contrar melhor. Quem ignora, que as grandes
cidades, e principalmente as côrtes mais ferteis
em di IracçOes, e mais relaxadas em costumes,
sao pouco aptas para estes estabelecimentos,
pela maior facilidade que têm os mancebos ele
nellas se distrahircm e corromper-se? Quem
desconhece que o clima do Rio de Janeiro
demasiaclamente quanto é pouco proprio para
estudos assiduos, e regulares? Demais aIguem
ha que ignore as extraOl'dinarias despezas, que
demanda a assistencia nesta cidade? De certo
que n!lo.
. Logo, Sr. presidente, querer estabelecer a
primeira universidade do Brazil em um seme·
lhante local, é querer embaraçar por uma enge
nhosa politica a communicaçno das luzes; é
querer dar mais protecçllo aos poderosos do

que aos fracos j é finalmente, Sr. presiden te,
querer que um estabelecimento desta ordem só
aproveite aos filhos do Rio de Janeiro, talvez
com mais-meios do que os das provincias do
interior, aos quaes ainda fica sendo mais
commodo demandaI' estes conQ.ecimentos em
paizes estrangeiros, onde sem duvida farilo
menor despeza.

Querer, Sr. pl'esidente, que esta universidade
se estabeleça no Rio de Janeiro, á custa da
fazenda nacional, excluidas as outras pr0vincias
desta graça, é um privilegio muifo odioso.

O Rio de Janeiro, cujo local é tão improprio,
como já se demonstrou, para estes estabele
cimentos, e onde ha maior numero de pro
prietarios que podem concorreI' com capitaes
p.tra a universidade, é que ha de merecer o
favor de se lhe dar este estabelecimento á custa
do thesoul"O, e as provincias do interior, que
sem du vida n!lo podem ainda formar fundos
sufficientes para elle, h!lo de tel-o á sua eusta? ;
Uni.a tal lei é conbecidamente injusta, é impo
litica, e é barbara; ella condemnaTia a lI1aiol'
parte do imperio a conservar-se na ignol'aucia,
pois que longe de facilital'-lhe os meios para
adquirir conhecimentos, lh'os diffi .ultava j ella
concorreria indirectamente [Jara alruzar a pros
peridade do mesmo imperio. Por todas estas
razões votarei sempre contra uma tal opi
nião.

O Sr. Teixeira Vasconcellos: - Sobre o
numero de universidades e lugares para ellas
designados muito se tem dito; e se fosse pas
siveI que cada provincia do imperio tivesse um a
univel'sidade, muito o eHtimava, porque coo
nheço que todo o cidadilo tem direito a inf>truir·
se com o maior commodo passivei, para o que
seria preciso pelo menos uma em cada PI"O
vincia; porém nem sempre conespondem os
factos aos desejos: e neste caso ~ao precisos
meios que nrlo temos; falta-nos o dinheiro, e
faltão-nos pessoas Que poss9.D dignamente sa
tisfazer as funcções de mestres j por conse
quencia ligando-me ás circumstancias, acho
que nos devemos contentar com o estabele
cimento de uma só universidade.

Em outro tempo, quando o Brazil fazia
parte do reino de Portugal, de todas as pro
vincias as mais remotas apparecião alumnos na
uuiversidade de Coimbra; e bem que se- fi
zessem despezas extraordinarias, e sol'fressem
muitos incommodos, assim mesmo nós lá iarnos
buscar as taes aLI qua-es luzes que b6je appa
recem.

Haja pois no estado em que nos achamos
uma só universidad·e. Isto nM éo dizer que uno
se creem mais, quando as circumstancias o per
mitlirem, quando a nação puder com as des·
pezas, pois as das universidadeã devem sahir
da renda jJublica. . . . . . . . . . . . . . . .
. ... . . . . , . Mas qual é o lugar em qug se
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deverá estabelecer essa univel'sidade? Eu se
guirei a opinião dos nobres deputados, que in
dicárãu para assento della a provincia de Minas
Geraes.

Sou deste voto porque esta provincia não só
é aJTIais populosa de todas, mais muito abun
dante de todas as produoçoes da natureza, e em
ponto grande; o seu clima é optimo; emfim
tem todas as commodidades que se podem oITe
recer ao homem, para um tal estabelecimento.
Além disto é tambem esta provincia a mais
central, porquanto é I.imite da Bahia, do Espirita
Santo, do Rio de Janeiro e de S. Paulo, e está
por isso em ponto de contacto com todas
ellas.

Poderá dizer-se que ficão mui distantes P,lrá
e Maranhllo, com incommodos excessivos de
viagens j Iilas, além de que é nm dever con
formarmo-no;; com as circu mstancias, póde
ainda diminuir-se o mal tomando o expediente...

Agora quanto ao lugar qne em Minas se deve
preferir, eu votaria que fosse a cidade de Ma
rianna ; já temos alli um seminario com pro-
porçOes pãra o estabelecimento, .
.e não são elementos para desprezar , ...

( O resto não iSe ouvia, ) -
O Sr. Arouche Rendon:- Sr. presidente,

está tao discutida a materia deste pl'Ojecto,
que já chega á evidencia que elle deve pa~sar,

sobl'etudo na parte que estabelece duas
universidades e seus locaes; e eu me faria
SUIDlllamente fastidioso a esta augusta assem
bléa, se me propuzesse a repetir o que já se
acho dito, e muito bem dito por muitos Srs.
deputados,

Comtudo pedi a palavra para dizer alguma
COW;ia sobre duas materias: a I" foi a emenda
que p.!:opuz para effeito de ja ficar legislado o
fundo para as universidades j pois que, Sr. pre
sidente, talhar obra \:;em primeiro contar com a
bolsa, é cousa triste,

Legislar-se que as universidades serão pagas
peJo thesouro publico, é urna chimera na pre
sente occasiào, em que eu vejo dizer-se que
é preciso abrir-se um emprestimo, que fJU vejo
a nação com despezas extraonlinarias, creando
uma marinha, e defendendo-se de uma guerra.

Eis-aqui, Sr. presidente, porque julguei que
convinha procurar os recursos fóra do the ouro,
Eu os tenho apqtado na minh'l emenda. Faça
se a lei, que as provincias sustentaráO as duas
universidades, A 2" materia é sobre a idéa de
se crear uma só universidade nesta côrte, Sr.
presidente, eu cuidei que já tinha desapparecido
esta opinião: mas como ainda Ilella se acaba
de fallar, direi alguma cousa mais além do que
está dito.

Quando se trata de algum projecto de lei, en
o ponho em execuç!1o na minha imaginaç!1O j e
nesse exame é que eu lhe descubro os incon-

venientes que se podem encontrar, as difficuJ
dades, os embaL'açQS i entilQ é que eu julgo se a
lei é boa, ou é má, porque muitas vezes parecendo
muito boa na theorica, só na pl'atica se des
cobrem os seus defeitos. Ora, sobre o projec'o
de uma universid>.lde no Rio tem-se dito o em·
b.naço qu~ se devem encontrar para que eJla
po~sa fazer progresso: mas nada disso tem
bastado para que alguLls Srs. deputados deixem
de julgar muito conveniente com preferencia
a outro qualquer local.

Eu, nilo preciso agoL'a para demonstrar de um
golpe os inconvenientes, nem cansar a minha
imaginaçãO, nem cansaL' a asseLllbléa: nada
convence mais do que o exemplo, e exemplo
existente, Peço licença para ler um papel, que
não é apocripho, pelo qual se vê o progresso
que aqui tem tido a academia militar, que
aliás faz ao estado uma consideravel des·
peza.

Eu nll.o fui quem o escreveu; foi-me dado
por um dos mestres daquella academia; e
quem duvidar dos factos, consulte os assentos
das matriculaa, e desminta·o. (O orado?' leu
um papel el)~ que se 'indicava em cada tt7n dos
annos desde 1815 até 181.3, qltanto3 estttdantes
se m,atl'ículál'ão no 1° anno, e quemto no 7°,
donde se c()nhecia que matriculando-se muitos
no r anno, chcgavão ao 7", ttm, dous, tl'es, e
cilgumas vezes nenhum. Acabada a leitu?'a do
papel, que mccndott á mesa, conlin'uou C07n o
seguinte,)

Eis-aqui os resultados desta academia na ca
pital do impel'io, onde está a maior força do
exercito, e a maior povoação, Eis-aflui o fructos
tirados do sacrificio que o estadQ tem feito com
suas rendas. Taes estudos, SI'. presidente, sll.o
e-tudos suppostos: se queremos universidades
suppostas façamol-as no Rio de Janei 1'0, o peior
é que a despeza não será supposta. Parece que
nào devo dizer mais,

o Sr. Silva. Lisboa:-Sr. presidente, levanto
me pela segunda vez na terceira leitlll'a do
projecto, sobre a creação das uni vel'sidades, para
fazer o ultimo esforço de persuadir Il necessi
dade de se estabelecer já uma nesta capital
do imperio, por ser a mais factivel nas
actuaes circumstancias, achando-se, de Cacto, já
creadas as aulas pl'illcipaes, só faltando o
CUL'SO juridico que o thesouro póde pagar
sem consideravel detrimento. Bem noto a
tendencia dos Srs. deputados em faVaL' do
parecet' da com missão, que designa S. Paulo
e Olinda para os locaes do estabelec'imento;
e outros têm dito cousas bellas e plausi veis,
para pl'eferencia de suas provi ncias.

Eu tambem sinto pendÔr á patria, antiga
melt'opole do Brazil, que, sem duvida, depois
do Rio de Janeiro, é a que mais se lhe
approxima em meios e recursos; além das van
tagens locaes.
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Porém, ainda que louvo os lances dos
51's. cLpulados a bem de seus paizes, todavia
nll.o sei obrar por esgoismo palriotico, mas
por espirito publico, tendo só em vista os
interesses geraes da naçll.o, que estll.o recla
mando a creaçllo de uma universidade, onde
qllasi tudo está feito para a sua fundação
decente.

Ainda que só fosse apoiado pelos Srs.
França e Camara, que já produzirão, a ~eu
ver, razOes- irresistiveis, não posso deixar de
fazer algumas repljcas ás que se produzirão
em contrario, como victoriosas, á pretexto de
ser esta cÔrte mal sadia, de excessivo calor
e extrema carestia de casas, etc.

S,'. presidente, é verdad.e que quando S.
M. Fidelissima El·Rei D. J0110 VI, aportando
á Bahia, me ordenou que o acompanhasse
para esta côrte, no primeiro anno estranhei
o clima e tive uma molestia mortal, em
que estive a descer á sepultura, abandonado
pelos medicos.

Mas, graças ao céo, não s6 resllrgi, es
tando antes tuberculoso, mas até adqniri
novo vigor, pelo qual tenho vivido 14 anno"
depois.

E, supposto pedisse despacho para minha
terra, desejando acabar os dias onde flnárãu
meus pais, e S. M. Imperial me concedesse
esta mercê, antes que os meus conterraneos
me fizessem a eleiçãO de seu representante,
todavia nllo posso deixar de reconhecer, que
esta capital do imperio tem grandes forças
vitaes e está em progresso de salubridade,
pelas continuas bemfeilorias rusticas e urbanas,
e melhor diéta, talvez, pelo mais geral uso do
café, vinho, passeio.

Não vejo nesta augusta assemb]éa, nem
fóra della, cadaveres ambulantes: nilo cunheço
paiz do El Doumdo-, nem da Athanazia.·

Ainda que n!l.O tenba os registros mOl·lua·
rios das fregLlezias, com tudo penso, que a
mortalidade ordinaria não é aqui maior que
nas outras cidades, (' que se vive até o periodo
commum.

Quanto ao calor de que se querella,
lembro-me fel' lido em uma geographia in,
gleza, que em Calculá o calor é tllo grande
como o do Rio de Janeiro, fazendo o calor desta
côrte como o padrão da Canicu]a.

Todavia alli está a capital do impcrio bri
tannico na lodia, que hoje tem varias col
legios lillerarios, e de um delIes é que. sahio
o fundador da escola lancàsteriana, que tem
espalhado um dos maiores melhoramentos
do ensino publico por toda a Europa e Ame
rica.

E por ventura já temos fontes para os banhos
frios e refrigera~Jles da estação calida, que aliás
é tanto passiveI no progresso da riqueza e da
sciencia hydraulica ? Nã.o ha pui.. que não tenha
uas-vantagens e desvantagens.

Nos qualt'o mezes do verão se podem
fa~er os actos dos exames do anno leclil'o e
darem-se as férias. O resto do tempo é tem
peradu.

Não farei jámais a satyra a este paiz, para os
estudos ardllos e muito mais para os esludos
amenos, taes como o da hislOl'ia natural.

Na memoria recentemente lida na academia
das sciencias de Pariz, de MI'. S. Hilaire, e que
ha pouco me fez favor de commuuicar o Sr.
Camara, se diz, que de todas as provincias
que esse sabio naturalista viajou no Brazil, para
fazer colIecções 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. Nova razão para se
fazer a universidade na côrte.

O meu prezado amigo e antigo colIega na I1n i
versidade de Coimbra, o Sr. Rendon, tL'ouxe
em desabaDO dos estudiosos do Rio, listas dos
alumnos de diveesas aulas, que entrár:;jo em
cpusideravel numero e que no fim do anuo, na
maior parte, abandouárão os estudos, ou não
fizerllo exame, uem aproveitamento.

Perdôe·me dizer, que nisso nada conclue, poe
varias razões: 1", porque não mostra iglJaes listas
de estudantes de outras provincias, com Gupe
riOl'es resultados j 2", porque e]]e bem sabe, e é
ootorio, que tambem na universidade de
Coimbra, passa va em peoverbio, que muilos dos
estudanles que entravãO nas aulas, erão s6 pas- /
saros de at'1'ibaçáo; 3", porque Smilh já bem
calculava que, em todas as partes, nas profissoes
difficeis, de vinte, só um sahe eminente, e é
muito, quando a metade atfquire sufficiencia j

4', o governo até agora, ou não podia, ou era in
differente a dar lucrativos empregos aos estu
diosos das altas sciencias.
O~mesmo Sl·. deputado, deu preferencia a S.

Paulo para a universidade, lembrando o par
ticular fundo litterario que já tem e fÔra
destinado parasusten-tar estudantes em Coimbra.

Sem duvida esse fundo é insufficiente, e não
se deve desviar o subsidio litterario do destino
privativo e in'violavel, que é paea os estudos
menores.

E seaqueJ1e fundo está, bem ou ma], applicado
para as çJespezas mais ul'gente~ da provincia,
e tanlo e1la, como as outras, a]]egão haver
deficit da renda para as despezas ordinarias,
convém que nesta assembléa se guarde, como
regra, a pratica do par]amcntl1 ritannico, onde
não se admille a ninguem fazer proposta de
aboliçãO de tributo, sem ter na [)lã.o direita o
bill do desfalque da renda, offerecenClo na mãO
esqnerda o oulro bill, para contribuiçãO equi
valente e menos ot'\el'Osa, ou a possivel economia
na despeza.

Sua Magestade Imperial, por sua beneficencia
a S. Paúlo, ordenou a remessa de um prélo da
typographia nacional e estando prompla nãO se
eJl'ecluou, porque o compositor requereu seis-
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centos mil réis cada anno e os mais artistas á
proporção, visto que pouco menos aqui ga
nhavão. I to prova qne tudo é necessario fazeL'
se ete novo. As universidades não se fOI'mao por
invasC5es.

Quanto á extrema carestia das ca as, não
nego o facto. Porém n::lO se vê razao, por onde
os estudantes não se reunao, como em Coimbra,
na mesma casa para economia de aluguel e
passadio.

enhuma cidade tem tantas facilidades para
edificação como esta côrte. Com as pedreil'as
Ulo proximas bem se via que em poucos annos
quasi dobrou a cidade.

DecreLando-se a creação da universidade,
nova razao ha para se multiplicarem os edificios
e collegios, proporcionadós ás habiLaçC5es dos
estu uan teso

Em nenhuma parLe exisLem tantos meios, ca
piLaes e teLTenos, como no Ri? de Janéiro ;
talvez em meio seculo se estenda a côrte além
de S. ChristovãO.

Um dos Srs. deputados suggerio a triste idéa
de que, fundanrlO'se a universidade na côrte,
nunca mais se tratará de estabelecer outr!\s nas
diversas provincias j e que aLé convinha a pre
ferencia do estabelecimento nesLas, para não ter
o ensino publico o influxo da ~ôt'Le, por dever a
instrucção ser livre.

Eu não farei tal injuria ás seguintes legisla
turas, que espero sej:lO sempre animadas de
nobres sentimentos constiLucionaes, e que até
recresceráo em duplicado espirito publico para
estabelecerem universidades em tempos e lu
gares onde mais convier, depois de bem conso
lidada a nossa independencia e reconhecido o
imperio pelas potencias que influem no pro
gresso da civilisação.

Por ora nenhum sensato se iIludirá : seja-me
liciLo dizer-ainda a p1'ocis.~ã·, e.stá nn rua,-A
pl'Uuencia politica aconselha, que todos os cora
çC5es, braços e Lhesoul'os conspiL'elll para a de
feza nacional.

Bem diz o economista sagrado-o sabia vem
no tempo do descanço,-Menos posso ouvir dizer
que deve ser livre a instruocao publica. Sf'j:l.
assim nas maLel'Ías in'd ifferen les, A natureza
apresenLa immenso horizonte de estudos, MilE;

em objectos de religi:lO e politica, nenhum go
verno regular e prudente, deixou de exen:cl' a
superintendencia da insLrucç:lo e opiniao publica,

P6de algum governo lolerar, que em qnaes
quer aulas se ensinem, por exemplo, as dou
trinas do Oontmcto Social do Sophista de
GenebL'a, do Systema da Natureza e da PhiZo
80phia da Natr(reza do impios escriptores, que
têm corrompido a mocidade, que f6rma a espe
rança da naçào, para serem seus legisladores,
magistrados, mestres e empregados na igreja e
no estado ? Nunca, nU1~ca, nunca,

Ouvi fallar ·da necessaria economia no curso
juridico e reitor,ado, admittindo-se" comLudo,

pl'ovisori~mente os estatutos da uni ver::.idade
de Coimbra. Eu opino, que nad se fará com
tae~ estatuto sobrec;ll'rega lo' d.~ e.tudo:; dtl di·
reito romano (sentlo aliá necessarios em justas
proporções) e 11[0 se creando já as cadeiras
mais necessaria,;; (que alli nunca houverllo) de
economia politica, direito mercanLil e maritimo,
direito publico e das genLes, para bem se saber
a lei das naçOes e se formarem dignos repre
sentanttls do povo e habeis diplomatas nas
côrtes, afim de poder figurar com honra a naçllo
hmzileira no Lheatro politico.

Insistia-se tambem, como razão caLegorica,
no ciume das outra~ provincias, vendo Ludo ac
cumular·se na côrte. Mas em toda a parLe ha
verá o ciume mal fundado no que preLenderem
o, il~possivel de uma unive~sidade em sua pro
VIDCla.

As viagens maritimas Ludo faciliLllo para
vinda á côrte. Do Pará e Maranh:lO, facilitando
se as cOIl1IDunicaçOes internas, se púde vil' em
menos de mez á Pernambuco e dahi por mar ao
Rio el/l 15 a 20 dia, e ainda menos nas 1\10n
çõe,;; do verào.

O' habiLantes da' mio s de S. Paulo são ca
v dleims Illesfl't's, a quem naua cu La descei' á
beira-mar. H .vendo patriotismo, não fallal'áõ
'ub 'criptlJres p.L/'a estudantes carecidos,

I!: demais, é bem notado na obra classica do
já citado mesLre da riqueza das nações, que,
em Lodos os pai7.es mariLimos, a civilisaç:lo,
sciencia e riqueza sempre começát'l\o do liLoral
para o central: o confrario é ordem inversa da
natureza. PreLender-se por ora mais de uma
universiuade, quanuo nem ainda a da cÔrte
p6de ser ~ompleta, é procrastinar a fundação
para as kalenuas gL'egas.

E nAo Lem a côl'le maior razão para ciume,
vendo-se espoliar do direito da posse em que
se acha dos estabelecimento litterarios, tendo,
por a'>sim dizer, ofTrido a invasllO da cÔrte de
Portugal, a q1lem deu asylo, desamparando os
seus pl'edios e até feito L:lo deci -ivos actos para
a independencia do imperio ?

E que dirllO os meninos orph:los do res
taurado seminario de S. Joaquim, que têm a
nalural espcctali va de aqui conclni,'em os sens
estudos mfliores ?

O SI'. Gouvêa al'guio-me de injusLiça, por Ler
proposLo que a universitlade na cô'rLe se man
ti vesse pelo thesouro publico e a das mais pro
vincias por conLribuiçOe" independentes da sua
renda ordinaria.

Atlmira que, sendo presidente do senado da
camara desta capital, me fizesse tal arguição,
senJo corrente a I'egra politica, de fazerem-se
pela renda geral da naçao, os estabelecimentos
de geL'al interesse, e por conLribuiçC5es parti
culares os de conven.ienci:l local. Para isso a
antiga lei autorisa as camaras a imporem fintas.

E como o Lhesouro ha de supprir as de 
pezas das universidades das provincias, que nao
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mandão sobras, e até Pernambuco sustentll em
escriptos publicos, que não deve mandar as re
queridas pelo govel'OO imperial, sendo aliás
impossivel que ainda a defeza geral se possa
fazer só com as rendas do Rio de Janeiro?

Já disse, que, a não se estabelecer aqui a
universidade, a Bahia reçlamava preferencia
sobre Pernambuco. Elogiou-se a lindeza, fel'
tilidade e abundancia desta cidade. Quanto á
lindeza, digo, que não é o Jardim de Edém,
bem que os hollandezes a intitulassem o Paraíso
da America. Além de que universidades nllo
se fazem com perspectivas. Quanto á ferti
lidade, não póde comparar com a Bahia.

E' notorio que alli, na culLura das calmas
precisa-se, quasi em toda a parte, fazer planta
cada anno j e no Reconcavo da Bahia, ha ter
renos que dãO sócas e resócas por annos, sem
geral replantação. Chamo por testemunha ao
Sr. Camara, que tem bom engenho no Iguape,
onde se vê o prodigio de 14 engenhos em uma
legua de beira-mar.

Quanto á abundancia, sabem todos que Per
nambuco é a te1'1'a da fome, pela alternativa de
annos chuvosos, que produzem viveres com
superabundancia e barateza; que desanimão a
reproducção j e annos seccos e de carestia, que
causa mortandade.

Assim não tem, nem póde ter, subsistencia
independente, nem preços regulares dos ne
cessarios á vida. O seu algodão, páo-brazil,
madeira de construcçãO, têm natural preemi
nencia j o que prova serem os terrenos aridos.
Se assim não é, expliquem os panegyristas,
porque nuuca Pernambuco competio com a
Bahia em população, opulencia e lilleratura?

Accresce que a Bahia acaba de fazer os he
roicos esforços, que quasi decidirão da geral
restauração do Brazil contra o jugo lusitano,
bem que com o soccorros sabidos. Isto merece
especial attenção.

Pernambuco, porém, posto que tambem tem
heróes, antigos e modernos, e os homens buns
e principaes da terra, nl10 sejão desertores da
honra brazileira e ostentem firmeza no systema
constitucional, com tudo é notorio, que apre
senta o espectaculo (nas classes inferiores, de
individuos turbnlentos) de desordem e insubor
din açllo ; dé sorte que estamos 1 em continuo
susto de que sobrevenha infausta noticia de
quebra da união do imperio.

Por ora, seria perigoso estabelecer ahi uni
versidade, no risco de se conomperem os jo
vens no f6co do jacobinísmo.

O SR. MUNIZ TAVARF. : - Peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE: - Está adiada a dis
cussão pela hora.

O B.r. Muniz Tavares :-Eu queria sómente
mostrar a injustiça com que se ataca a pro
vincia de Pernambuco, quando esses mesmos
que se apontão como perturbadores da ordem,

são filhos da Bahia o Barata, o .Ma1·tins (A'
Q1'dem, á Q1·dem.) Eu não vi que o Sr. Lisboa
fosse chamado á ordem.

O SR. SILVA LISBOA: -Eu não sahi da ordem,
apontei verdades de facto.

O SR. PRESIDENTE chamou á ordem o SI'. Silva
Lisboa, que disse que só retorquia os ataques
,dos que bradavllo fóra della. Foi por isso no
vamente chamado á ordem de varias partes da
sala, e não continuou.

Seguia-se a leitura dos pareceres, e o Sr.
secretario Maciel da Costa leu um da com
missao de fazenda sobre o officiú do governo_
de Pernambuco relativo ao augmento de orde
nados dos officiaes da sua secretaria, adiado na
sessllo de 23 de Setembro.-Foi posto á vo
tação, e approvado.

Leu tambem um da commissão de legislação
sobre o requerimenlo de Jolio Antonio Calvet,
que ficára adiado na sesslio de 20 de Outubro.
-Depois de curto debate, foi ]Josto á votação,
approvado.
. Leu finalmente o da commissão de fazenda
sobre o requerimento das filhas do conselheiro
Manoel Moreira de Figueiredo, que ficára adiado
na sessão de 15 de Outubro.

O Sr. Montezum.a :-S... presidente, oppuz
me a este parecer da commissao a primeira
vez que se leu, apezar de não saber as cir
cumstancias que - hoje sei, mas para o não
approvar bastava olhar para o tempo em que
<lstamos, com uma divida de tantos milh{les
qUtl é preciso pagar. Sei agora além di8to que
esta pensào recahe em pessoas ricas e pode
rosas, e que se dá em premio de serviços, que
já forlio altendidos quanào se despachou, creio
que um cunhado, para thesoureiro da junta da
fazenda do Rio Grande do Sul, que requereu
com os serviços do sogro. Se pois já se 'tomarão
em consideração taes serviços para se dar um
omeio, sendo por elles pre!eridos a outros con
cm'rentes o que assim o pedio, e se além disto
estas herdeiras são ricas, segundo me consta,
pois possuem uma estancia, que se comprou
por cem mil cruzados, como havemosde dar-lhes
uma pensão, quando delia nl10 preciSãO, e nós
estamos a exigir subscripç{les para a marinha
por nllo termos dinheiros para as despezas pre
cisas?

Não é uma contradicção pedir emprestado, e
,dar a quem não precisa, principalmente estando
já altendidos esses serviços que se allegllO ?
Ouço dizer que devemos premiar a quem bem
serve, estou por isso, mas nas nossas circum
stancias, e nas das requerentes não póde ter
lugar. Se é preciso dar premio sempre ao bom
servidor, porque não damos pens{les ás viuvas
dos soldados, e nao se estende esta beneficencia
a todas as classes de empregados, quando es
tamos estabelecendo a igualdade enlre os cida·
dãos ? Deixemo-nos, Sr. presidente, de generO'
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sidades quando nllo temos para o necessario, e
precisamos tomar medidas extraordinarias para
a defeza e segurança do estado; praticar o con·
trario será delapidar a fazenda publica, para o
que nunca darei o meu voto.

O Sr. Andrada Machado: -- A primeira
questllo que se offcrece nesta materia é, SI:! as s.up·
pEcantes Lêm direito para pedir a remuneraçllo

. de taes serviços, e eu digo que havendo lei, que
manda remunerar nos filhos os serviços dos
pais, e sendo remuneraveis os de que h'alamos,
segue·se que os filhos têm direiLo pedir a sua
remuneração. Mas diz o nobre preopinante que
as herdeiras silo ricas, e que como taes nM pre·
cisão de pensOes, respondo que a lei nllo faz
distincçllo de ricos a pobres para o caso de re
muneração, e por isso lêm a esta igual direito
tanto uns como outros; poslo isto accrescentarei
que estou persuadido que a estas suppJicanles
não se póde dar o nome de ricas, creio sómente
que nM silo pobres.

A. estancia de que se fal1a, sei que era de
Gaspar José de MaLtos, e sei que custou muito a
p~gar, se é que se não deve hoje mesmo algum
reslo, mas ainda que esteja de todo livre de di·
vidas, nem POI' isso merecem as que a possuem
o nome de ricas e poderosas. Disse tambem o
nobre depu lado que os serviços que se allegão
já se achão remuner&dos na pessoa do cunhado
das supplicantes Rodrigo José de Figueiredo,
mas nisto ha em verdade um engano, o lugar
não se lhe; tleu em remuneraçllo de serviços do
sogro; talvez se tivesse, para o provimento, at
tençao a eJles, mas isso é mui differente de re
munerar, deu-se-lhe por mostrar um bom esta
belecimento, e as qualidades precisas para o
desempenho das suas obrigações.

De outro argumento se servio o nobre depu·
tado contra o parecer 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 ne·
cessario, mas eu responuo, como a lei manda
remunerar é preciso ou derogal·a ou cumpri!-a,
em quanto não temos determinação nova é for
çoso observar a anLiga, e por isso voto pelo
parecer.

O Sr. Fernandes Pinheiro :-(NãO se en
tendeu o tachygrapho Silva.)

o Sr. Montezuma : - O nobre deputado
combateu os meus argumento, mas não me con·
venceu. Eu disse que no esLado aclual do nosso
thesouro não podiamos dar pensões, e o iII ustre
preopinante respondeu 4ue a lei assim o deLer
minava, e que era preciso observal·a, porém eu
vejo sempre que nas cil'cumstancias extraordi
narias do estado calao-se as leis, ora, o nosso
t"esouro não tem dinheiro, as despezas, que
estão eminentes para defeza e segurança da
nossa independencia e liberdade, são muito
grandes, logo, cale-se a lei que manda remu-

TOMO VI

nel'ar os serviços, emquanto nllo chegão circum
stancias mais favoraveis. Eis-aqui porque ado
miro que a com missão de fazenda, que conhece
melhor o estado do thesouro, e qne confessa no
parecer a miseria das rendas publicas, enlenda
que se deve dispôr por este modo. Se realmenLe
não ha dinheiro, corno ha de dar-se? Ora, que
o não ha parece certo, salvo se não devemos
acreditar o ministro da fazenda, que nos palen
teou o seu eslado.

Quanto ao que en disse sobre a circum·
slancia de se acharem já atlendidos estes
serviços, sei bem que rigorosamente não foi
remuneraçilo, mas ollo póde negar-se que houve
contemplaç!lD com elles, e estou certo que na
conculTencia de oulros pretendentes ao lugar
de thesoureiro da junta da fazenda, o cu
nhado das supplicanles o obteve por ser gimro
do fallecido conselheiro, e portanto já nllo se
póde dizer que a nação não fez caso de laes
serviços. Pelo que 1oc<l á desigualdade com que
se olha para as diíTerenles classes de empre
gados publicos, e de que eu faIlei, torno a dizer
que muito estimaria que com todos igualmenle
se tivesse attenção, porque todos servem, e
julgo indispensavel esta justiça no tempo em
que estamos estabelecendo a igualdade de di
reitos. FinalmenLe, senhores, eu não digo que
se não remunerem estes serviços, mas nllo
podia propOr a com missão outra especie de
remuneração? Não se pagão lambem serviços
com a ordem do Cruzeiro, e com qualquer dus
oulras ordens? Pois dê-5e·lhe uma commenda,
ou alguma outra condecoração honoraria, nllo é
só com dinheiro que se pagllo sel'\,iços. Quizera
pois que a assembléa tomasse isto em conside
ração, e que se desista de dar uma pensão de
400$, quando o thcEonro não está no cstado
disso.

o Sr. Silva Lisboa i-Sr. presidente, voto
pelo parecer da com missão, e digo, que a op·
posiÇ!lO do Sr. Montezuma é contra. a decisão
proxima desla augusLa assembléa, que deler
mina permanecessem em vigor as leis exis
tentes, eroquanlo se não reformassem para me·
Ihor systema. Entre estas l1a a do Regimento
das M/l1'cês, que a equidade do governo mo·
narchico havia estabelecido para remuneração
dos serviços dos empregados supel·iores. Não
convém que na liberalidade do systema consti
tucional não haja igual beneficencia do governo.
Quando ouvi a opposiÇãO, occorreu·me, que só
seria por s~ não ler requerido a remuneraçâO
dos serviçoE do _conselheiro Moreira no tri
bunal ordinario, em que se decrelão taes re
muneraçOes

Porém differente foi o motivo da opposiÇão.
Penso que este corpo constitucional e legislativo
tem autoridade de dispô r das rendas nacionaes
para os seus justos destinos, e um deIles é a
dita remuneração de serviços. A politica exige
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que se dê á naçllo confiança tambem neste
objecto essencial á felicidade publica. Seja-me
licito dizer, que o sabiu governo inglez n1.l0 se
contenta de bem pagar aos em pregados pu
blicas, mas até leva a sua beneficencia além
do sepulchro, nAo abandonando ao cemiterio os
esburgados os os dos distinctos servidores. Não
seja o Brazil a terra do esqttlJcimento dos gran
des serviços. No fim do seculo passado foi gran
diosa a remuneração qlle el-rei de Inglate1'l'a
dell ao celebt'ado membro do parlamento, Ed·
mundo Burke, que tanto contribuio com os seus
escriptos, e falias nesse senaüo, par'!. salvar a In
glatert'a do imminente pet'igo de cabir no cáhos
da revoluçno da Franç.a concedendo· lhe a peno
são de seis mil libras esterlinas, dobro da qlle
o governo costumava dar aos grandes servidores
do estado, e que se intitula Ocio com digni.
dade. Supposto o duque de Bedfort querei lasse
na camara alta contra essa peosào, pretextando
as urgcncias do estado, o dito Bl1l'ke deu tal
defeza da que chamou sua pensão 1no7'tua7'ia,
que o duque foi abysmado pela indignação
pnblica, e até em breve falleceu, Entre muitas
razões, com que BU?'lce o confundio, foi, cha
mando-o o Leviatham das Doações da OO?'{ja j

porque tudo quanto tinha, era vindo da corôa
por doações immodicas ao fundador de sua fa
milia no reinado do tyranno Hent'ique VIII, sem
algum merito pessoal, e que, ao contrario, a
benelicencia, que o lllesmo Bu?'ke havia rece
bido, fôra de espontanea graça do rei, que se
dignava attender aos serviços relevantes de um
servidor invalido.

Este orador na sua eloquente apologia sus
tentou as dignas maximas de estado sobre a
verdadeira economia dos governos, dizendo,
que a recompensa dos serviços publicos, nan s6
era ornamento publico, mas tambem exacta
justiça, que a mesquinhez nesta parte era ini
quidade, e a peior economia do mundo, pelas
suas pessimas consequencias, visto que, por
uma fl'ia penuria na remuneração de serviços
se crestavan todas as habilidades da nação, e se
comprimia a elasticidade de suas mais activas
energias, que a economia é uma virtude distri
butiva, a qual consiste, não em poupar, mas em
saber escolhei' os tempos e objectos das des
pezas, que nenhum estado se empobreceu
jámais pela especie de confusllo que anima a
producção dos talentos, que as habilidades
dos cidadllos erão dos mais pl'oductivos capitaes
da nação.

O conselheiro Moreira, além de outros em
pregos, foi meu collega na junta do commercio,
e o creador do lugar do secretario. Servia com
toda a honra e exemplar fenol', e p6de-se dizer
que seus dias se abreviárão pela exacção do ex
pediente, sendo o seu timbre estar elle sempre
e1n dia. O Sr. Montezuma fundou a sua oppo·
SiÇão em que o dito conselheiro deixára rico
patrimonio, que as suas filhas casárão, e os

maridos obtiverão officios allegando os serviços
do mesmo, obtendo por isso já remuneraçàO
antecipada j que, no actual sy;;tem.a de igual.
dade, era estl'anho não remunerar os serviços
dos inferiores, e tanto recompensal' os supe
riores, que o estado era cheio de urgencias
e dividas.

Nunca fui inquisidor dos negocios familiares
de quaesquer pessoas, mas recordo·me d que o
fallccido conselheiro alguma vez me disse ter
uma estancia de gados no Rio Gr'anue do Sul,
comprada em sociedade, e com dinheiro de
emprestimo, tendo muitas perdas por falta de
sua pl'esença, e pela guerra do sul.

De ol'dinario muita gente avalia a bolsa alheia
ignorando as circumstancias. Mas, suppondo a
existencia do patrimonio, essa razão nunca
pela lei obstou á remuneração de serviços, ainda
nos proprietarios da maior nobreza e renda.
Nada sei, nem se mostra, sobre os officios ob·
tido', como se diz, com al1egação dos serviços
do conselheiro, porque sempre se distinguio a
legitima 1'emuneração, da concessílo de alguma
mercê por attenção ou contemplação de serviços
de pais ou col1ateraes.

Ainda em concurso de pretenrlentes é na
tural, e politica, a preferencia de quem mostra
taes serviços, pois então o governo sal5io e justo
faz a graça, não tanto por direito do provido,
como em attenção ao publico, que adquire o
penbor para bom serviço, bavendo já bom
exemplo na familia. Quanto ao systema de
igualdade, ha enorme dilferença no valor politico
dos serviços, e seria igualar cousas desiguaes
o pôr ::lO pa~ o que serve ao estado em um
emprego trivial, ainda que muito util, ao em
pregado em lugares que demandão talentos, es
tudos e exercicios superiores.

Nenbum estado, pOl' mais rico que seja, pode
ria dar remunerações a todas as especies de sel'
viços, além do seu estipendio ordinario. Quanto
ás urgencias do estado, esta consideração s6
convenceria a actual difficuldade de pagamento
regular, e a precisílo de alguma demora na
satisfação dos credores do estado por qualquer
titulo.

Decrete-se a remuneração, e pagar-se-ha com
a equidade possivel do tbesouro. O Brazil está
em progresso de riqueza j não se assombra de
pequeno deficit. Seja-me licito aqui cit:n a pas
sagem' da sagrada escriptura que o excellente
economista da França MI'. Labord transcreve na
sua obra de 1818 sobre o espirito das associa
ções, mostrando, que todo o governo, que préza
o credito publico, nunca tem impossibilidade,
e mão abreviada, para satisfazer aos credores
do e tado. - Quis est creditor meus? Numguid
ab7'e'/tiata est manus mea, u_t non possim redi
1ne1'e? Voto portanto pela remuneraçllo al'bi- .
trada á,s filhas do conselbeiro Moreira, e s6
sinto que fosse menos grandiosa do que eu
desejava.
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Por dar a hora ficou adiada a discussão.
O SR. PRESIDENTE deu para a ordem do dia o

projecto de constituiçãO.
Levantou-se a sessão ás duas horas da

tarde. - Miguel Cahnon du Pin e Almeida,
sect'etario.

RE~OLUÇÕES DA ASSEMBLÉA

PARA JosÉ JOAQUIM CARNEIRO DE CAMPOS

IJIm. e EXD1. Sr. - A assembléa geral con
stituinte e legislativa do imperio do Bt'azil,
sendo-lhe presente o officio de. V. Ex. de 23 do
corrente, em que p.edio uma copia da represen
taçll.o de frei Manoel Pinto de Azevedo, como
precisa para a infot'mação que deve dar o
ouvidol' da comarca do Rio de Janeiro: manda
remetler a V. Ex. a requerida copia da mencio
nada representaça.o.-Deus guarde a V. Ex. Paço
da assembléa, em 27 de Outubro de 1823. 
João Severiano Maciel da Gosta.

PARA LUIZ DA CUNHA MOREIRA

IlIm. e Exm. SI'. - A assembléa gel'al con
stituinte e legislativa do imperio do Brazil,
sendo-lhe p esente o parecer das commis3ões
de marinha e legislação sobre o officio de
V. Ex. de 7 do corrente em que expõz a duvida
em que se achava o conselho supremo militar
a respeito do modo de julgat' as embarcações
apresadas pela esquadra nacional: manda par
ticipar ao governo que pl'ecisa de informações
sobre os motivos de se não tet' posto em exe
cuç.-'lo o alvará de 30 de Dezembro de 1822, e
que lhe seja remettida a copia do contracto ce
lebrado com o primeiro almirante quando
entrou para o serviço nacional, e das instrucções
que lhe forão d::.das, não havendo nisto incon
veniente. O que V. Ex. levará ao conhecimento
de S. M. ImperiaL-Deus guarde a V. Ex. Paço
da assembléa, em 27 de Outubro de 1823. 
João Severiano ~(aciel da Costa.

e

Sessão em 29 de OUt,Ubl"O

PRESIDENCIA DO SR. RIBEIRO DE ANDRADA

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã, fez-se.a chamada e acharão-se presentes
70, faltando com causa os Srs. Pereira da
Cunha, Araujo Gondim, Pinheiro de Oliveira,
Ribeiro de Rezende, Andrada e Silva, Alent:ar,
Hollanda Cavalcanti e Faria Lobato; e sem
ella os Srs. Rocha Franco, Ferreira França,
Lopes Gama, Paula e Mel1o, Costa Aguiar e
Nogueira da Gama.

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

Enlrarão então na sala os Srs. Costa Aguiar,

Nogueira da Gama, Paula e Mello e Lopes
Gama.

O SR. SECRETARIO MACIEL DA COSTA leu o
seguinte officio do ministro de estado d0s ne··
gocios do imperio :

cc Illm. e Exm. Sr.-Tendo a camara da
villa de Nossa Senhora de Nazareth de Ila
picurá representado a S. M. o Imperador em
officio de 3 de Abril do corrente anno, e
pelo orgão do seu procurador Antonio Pe
reira Rebouças, a necessidade de ser trans
ferido o seu julgado para a aldêa da Missão
de Santo Antonio da Saude, erigindo-se esta
em vil1a; visto concorrerem nella todas as
circumstancias de um progressivo melhora
mento para a felicidade de seus habitantes,
quando ao contrario a vil1a de Nazareth pela
aridez do seu terreno, e absoluta falta das
commodidades indispensaveis para a vida, se
torna incapaz de cultura, diminuindo a sua
população consideravelmente: de ordem do
mesmo augusto senhor remelto a V. Ex. o
officio da mencionada camara, e a repre eu
tação do seu procurador, para que a augusta
assembléa ger'al con tituinte e legislativa deste
imperio, tomando conhecimento deste objecto,
hajtl de delioeral' o que lhe parecer con
veniente.

tC Deus guarde a V. Ex. Paço, em 27 de
Outubro de 1823.- José Joaquim Carnei7'o
de Campos.- Sr. Joao Severiano Maciel da
Costa. JJ-Foi remellido á commissão de es
tati tica.

Pas ou·se á ordem cio dia, e leu o mesmo
Sr. secretario o art. 14 do projecto de con
stituição que diz assim:

cc Art. 14. A liberdade relígiosa no Brazil
só se estende ás commllnhões christãs; todos
os que as profe sarem podem gosar dos di
reitos politicos no imperio. ))

A este tempo entrárão na sala os Srs. Fel'
reira França e Rocha Franco.

O Sr. Ornellas: - Sr. presidente, a ma
teria deste artigo e dos dous seguintes é da
maior il1lportancia; porque a religiao não só
é o mais poderoso soccorro do coração do
homem, e a origem de que dimana a sua
maior felicidade, mas tambem por ser o mais
seguro meio de manter em seu ser a sociedade.

Attendendo-se a tão grandes interesses, eu
desejára que se não pudesse tirar da doutrina
que se debate nenhuma idéa falsa sobre a
verdadeit:a jntelligencia de liberdade religiosa,
de que podem resultar funestas consequencias,
principal.mente havendo, como ha, tantos igno
rantes 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
fundamenlaes, que hãO de regular o imperio,
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e todas as leis devem ser claras, para não
se dar lugal' a erros perigosos.

E' esta a 1" reflexão que se me offerece
sobre este artigo. Passando agora a analys~r
a matflria em si mesma, direi declarando prl'
meiro que respeito muito a sabedoria dos
illustres autores do projecto que não posso
approvar o que estabelecerll.O neste lugar, bem
que o mesmo se enconlre em outras con
stituiçoes.

Nll.o acho conforme á razão e á justiça que
se deciare no art. 15 que são apenas tole·
radas as outra religiOes, além da christll., e
que não gosào dos direitos politicos os que
as professarem, ao mesmo tempo que estes
direitos se concedem aos de todas as com
m unhOes christãs.

Sa as outras por falsas e nOllstruosas entrão
na excepção, tambem estas devem entrar,
porque são igualmente cheias de falsidades,
erros e impiedades; todos conhecem as dou
trinas de Luthero, Cal vino, e outros here·
siarchas, e todos sabem o que el1es pensavão
dos; principios fundamentaes da nossa fé.

Acho pois conforme á boa razão .e justiça
que Iodas as outras religiões sem distincçll.O sejll.o
apenas toleradas, e que o culto publico seja só
mente o da religião calholica apostolica romana,
por ser a unica verdadeira, por ser a religião do
estado, e a que os brazileil'O~ sempre têm se
guido, tanto no tempo em que faziamos parte
da naçã/) portugueza, como depois que formamos
urna nação independente.

Nem se diga que a naçM brazileira vem a
ser injusta com os estrangeiros negando-lhe o
culto publico de suas religiões, anles procede
assim com igualdade, estabelecendo uma regra
geral para todos sem distincçll.o.

Além disto a naçll.o que se constitue póde,
sem offender os cidadãos das outras, estabelecer
no seu pacto social o que lhe parece convir na
sua felicidade.

Se os fl'uncezes consentirllo nessa ampliaçllo,
que comprehende todas as commuohOes christãs,
tiverao por motivo a diversidade de seitas por
elles seguidas, e porlanto a polilica ordena va
aquel1a medida; mas entre n6s onde ba perfeita
unidade em religião não vejo razão para se de
cretar o mesmo, pois até o motivo que se allega
de devermos facilitar por todos os meios a en
trada dos estrangeiros para augmeotar a nossa
população me parece de nenhum pezo, porque
o Brazil ba de sempre cbamar a Sl grande nu
mero de individuos pelas suas naturttes pro
porções, uma vez que esses individuas, ao
abrigo de boas leis, vivao lt'anquillos e seguros
e..l suas pessoas e bens.

São estes os meus principios, e guiado por
elles offereço uma emenda concebida nestes
termos:

EMENDA

«( Proponho que em lugar da doutrina elo § 14
se lhe substitua a seguinte-a liberdade reli
giosa consiste em que nenhum cidadão ou es
trangeiro possa ser inquietado e perseguido, de
qúalquer modo que seja, pelas suas opiniões
religiosas, uma ve7, que se conforme com as
leis do estado, e não perturbe a ordem social
nelle estabelecida. Quanto porém ao culto pu
blico, só é permitlido no Brazil aos da com
munhao catholica apostolica romana.-O depu
tado Ornellas.)l-Foi apoiada.

O Sr. Paula e Mello :-Eu quillera que V. Ex.
consultasse a assembléa se conviria o discuti
rem·se juntos os artigos 14, 15 e 16, como me
parece acertado pela intima connexão que têm
entre si.

O SR. PRESIDENTE propoz o que reque
rera o Sr. Panla e Mello, e foi approvado.

Em consequencia desta decistl.o leu o Sr. se
cretario os ditos artigos.

«( Art. 15. As outras religiOes além da christll.,
sao apenas toleradas) e a sua profissão inhibe o
exercicio dos direitos politicas.

«( Art. 16. A religiao catholica aposlolica ro
mana, é a religião do estado por c'cellencia, e
unica manteúda por elle. "

O Sr. Andrada Machado pedio a palavra, e
.depois de um longo discurso) mandou á me a
uma emenda de nova redacção para os referidos
tres artigos.

EMENDA

«( 14. Cada membro das comlllunbões christãs
p6de professar.a sua religiao no recinto des- - 
tinado para esse fim. Todos os que profes·
s~rem estas communhões podem gozar do~ di
reitos politicas.

«( 15. As outras religiOes, .além da christã,
são apenas toleradas, e s6 lhes compele o culto
domestico; e a sua profissão inhibe o exercicio
dos direitos polilicos.

«( 16. A religiãO calholica apostolica ro
mana, é a religião do estado, e li unica
manteúda por elJe; e só a ella compele
o culto externo f6ra das igrejâs. - Andrada
Machado. » - Foi apoiada com todos os tres
al:ligos.

O Sr. Rocha Franco: - Sr. presidente, eu
pretendia não falia r nesta materia, contenlando
me ainda agora, como da outra vez, de dar o
meu voto symbolicamente, e sem o motivar,
principalmeúte, porque pertencendo ao estado
ecr:!esiastico emittimos nossas opiniões á faee do
povo, onde não falta quem confunda a liberdade
religiosa com o atheismo, e assenle comsigo
que dizer liberdade de religião tanto monta
dizer religião nenhuma, como se fÔra incom
pativel a liberdade com a religiao j mas já fica
estabelecida a doutrina elementar deste artigo,
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e a meu ver mui sabiamente, por.que não sei
que se possa dar religião sem liberdade, como
seja o seu primeiro sanctual'io o coração hu
mano, onde n110 chega a força, nem a via
lencia.

E tanto se compraz desta liberdade o autor
mesmo da -religião, Deus, que o seu espirito se
acompanha deIla, segundo aquillo dos livros
santos: Ubi ::Ltttern SpiTitus Domini, ibi libátas,
E o apostolo das ·gentes, depois de dizer que
Abi'aham tivera dous filhos, um da livre, outro
da escrava, conclue por definir esta aIlegoria
que nós somos filhos da livL'e, na qual se sym·
bolisára a igreja de Jesus Christo. Devemos pois
reconhecer que um dos principaes caractel'e
da nossa religillO é o ser livre; tolher esta
liberdade é confiar pouco da santidade do Evan
gelho e da força das suas verdades,

Isto é para mim tllo certo, quanto estou per
suadido que o autor da religião, Deus, só queL'
adoradores em espirita e verdade.

Assim é que amos um povo santo, como
lhes chama o apostolo aos christãds, mas um
povo livre: e nem Deus quer eSCI'avos, assim
que na nossa theologia o temor servil nãO hastou
nunca para justificar,

Elle exclue o amor: non potest am01' cnm
timoTe miscel'tr, disse Macrobio ; e o amor não e
concebe sem liberdade, que é o grande priocipio
de merecer.

NãO vejo portanto em que vá contra os éle
mentos cja religiã que prufes-amos, a liber
dade estabelecida neste artigo; nem a sua
doutrina parecerá nova a quem reflectir que
os ing!ezes têm ha muito nesta côrte sua
casa ue oraçãO, aonde concorrem publica·
mente, sem que llahi nos tenh.-l resltltado
algum mal nem quanto á politica, nem quanto
á moral.

Passarei agora a propôr um pequeno ado
ditamento ao mesmo al'tigo, e consiste em
fazer extensiva essa libeL'dade ao judaismo, ou
religiãO judaica, assim pela milita affinidade
que tem com a nossa, da qual foi como
a luz matutina ou crepuscll!'); como tambem
pela santid~\(le das suas figuL'a, e final·
mente em reveréllcia :í sua remontada anti
guidade,

E na verdade, Sr, presidente, se nós conce
demos esse privilegio aos !utheL'anos, calvinistas,
zuinglianos, e tantos outros, que não pertencem
para Jesus ChL'isto, segundo aquelle oraculo do
mesmo Senhor: o que não é commigo, contj'a
mim é, porque razão o denegaremos aos des
graçados judeus, cuja religiãO, POL' assim
di:t.el', foi, senão a mài da nossa, a sua
aia? Cujas personagens andão de continuo
nos nossos discursos sagrados, e alguns
mesmos sobre os nossos altares, como o santo
judeu Elias?

Na qual finalmente forão iniciados os pri
meiros heróes do catholicismo? Porque todos

sabemos que Maria Santi sima foi judia, foi
judeu o grande Baptista, que não teve maior
entre os nascidos, segundo a palavra da ver
dade mesma; farão jude'Js os apostolos j Jesus
Christo mesmo, o fundador ela nossa igreja, foi
judeu.

Estas sao as razOe, que me induzirllo a
apresentar o additamento enunciado, que sub
mello á judiciosa con;:;ideraç:1o desta augusta
assembléa, nos termos seguintes:

ADDl'I'AMENTO

(C Ao art. 14,-A liberdade religiosa no Brazil,
se estende ás communhOes christãs e ao ju
daismo ou religiao judaica. - Rocha FTanco, II

-Foi apoiado,
O Sr. Henriques de Rezende :- A não ser

o fanatismo, só alguma razão politica póde con
trariar os principias luminosos, que acaba de
expendel' o Sr. Andrada Machado, Quanto a
mim nascido e cread o na religiãO catholica,
estou contente com ella, e intimamente conven
cido da pureza da sua doutrina, e da verdade
dos seus dogmas.

Mas é assim por ventura que pensa o mundo
todo? A maioL' parte segue outras religiões,
e cada um diz da sua p mclsmo que nós dizemos
da nossa; seguem aquella, CID que forao
creados, e nella praticao as virtudes ci vis e na
turaes ; e nem eu, nem os bons illumiuados
catholicos acreditflmos que Deus seja um des
pata, um tyranno, armado sempre do raio e do
trovào, para feril', e el{terminaL' aquelle, que
tivel'ão a de-graça de nascer em outra I'eligillo,
façao elles o que fizerem,

E' verdade que os fanaticos dizem que essas
virtudes praticadas pelos que seguem outL'as
religiõe ,Deu só as pL-emêa com ben tem
porae;;; mas os catholicos bons e illustrados
dizem que Deus n:1o perde essas almas pUL'as,
que seguindo de boa fé a religiil.o em que farão
creados nos confins da teL'ra, praticll.o as virtudes
natuL'aes, e civis, e com sinceridade adorllO a
Deus como 1I1es en ináL'âO, Deus nao condemna
a viL'tude, elle a salvat'á pelos meios que só elIe
sabe j e é por isso mesmo que, como disse um
nobre deputado, os pt'otestantes não devem ir a
Roma, pOl'que a pompa e a magestade do culto
catholico poderia altrahil,o , e cOllvertêl·os, que
eu qllizera que todos fossem admittidos ao
gremio da nossa sociedade; venhào elles ver
o nos o culto, que a força da verdade os
atlrahirá.

E~te,; sào os meus principias; é assim
({ue eu penso nestas materias. Mas tenho eu
todos os bl'azileiros no pequeno espaço da
minh cabeça? PensãO elles todos assim?

au nos illudamos ; no Brazil ha muitos ra
naticos: os inimigos da constituiçãO nllo dei-o
xaráo de lançar mãO disto para suscitarem
os povos, Já por ani se diz, que se quer
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destruir a religião; já appare'cem pasquins,
e sonetos, dizendo que se quer plantar o
atheismo.

Por isso proponho um additamento ao
artigo 16; talvez seja contra os principias:
mas é preciso capitul:ll' com os prejuizos do
povo: o que mais os póde chocar é a persuasão
ue que seus filhos ficão com a liberdade de
aposta tarem da religião de seus pais, que
os crearão naquella que elles julgllo unica
verdadeira: é deste temor que os inimigos
se hllo de valer. Accrescente-se pois ao artigo,
que aqueIle que apostatal' abraçando outra
communhão, fique privado do exercicio dos di
rei tos politicos.

O arL 14, quizera eu com o Sr. Rocha
Franco que se estendesse aos judêos, porque
nenhum calholico ainda disse que a religião
judaica era falsa; antes ella é a base em
que se funda o catholicismo; e é dos seus
livros santos, que nós tiramos; as provas da
verdade da nossa.

E' certo que os judêos não creem que o
Messias tenha já vindo j mas venhllo por isso
mesmo, elles serão convertidos pela luz da
verdade. O art. 15 fique muito embora, visto
que elJe_ nllo concede aos pagllos, e outros
religionarios, direitos politicas, e que mesmo
nós não esperamos ter cá.mahometanos, nem
outros além dos que seguem algumas das
seitas chrislãs. São estes os principias, por
que fiz uma emenda, que concebi nestes
termos:

EMBNDA

l( Proponho que ao art. 16 se accrescente:
e o catholico que apostatar abraçando outra
seita, ficará privado do exercicio dos direitos
politicos. - Hem-iques de Rezende. I) - Foi
apoiada.

O Sr. França ;-E' para lamentar que a
causa da liberdade civil dos povos tenha sof
frido tantas especies de oppressoes, que até
da mesma religião, santa e innocente como
eIla é, se tenbão feito os governos despoticos
um instrumento de tyrannia para acabrunhar
a razllo; erigindo em triumpho da mesma
religiãO aos olhos do fanatismo, e da igno=
rancio credula e quasi brutal, os mais hor
rorosos vilipendios commeLlidos contra a di
gnidade 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 varOes mais conspi
cuos e benemeritos das sociedades, nos ve
jamos nós agora, assim como se têm visto já
outros povos, na triste necessidade de reduzir a
artigo de constituição um objecto inteiramente
estranho do pacto social; pois a religião bem
se vê que endereça 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 principias de atacar só
mente por uma lei constitllcional a torrente
do abuso, que tem privado o cidadão de um
direito, o qual nunca se podia presumir que
eHe renunciasse na infancia das sociedades
humanas, digo que é para mim tão horro
rosa a idéa e consequentemente a palavra
tolerancia, como a outra de intolerancia em
maleria de religião.

Ambas ellas trazem, em expressão resumida,
associada a idéa de um poder, de uma autori
dade. que coactivamente pretende inlluir, e
dominar o livre arbítrio da consciencia nos ob
sequias, que a creatura por affeição, e impulso
natural é levada a prestar ao seu creador; o
que vem a ser um principio de politica falso, e
vicioso, fautor do fanatismo, e f'spirito de par
tido religioso, que arma os homens uns contra
o:> outros.

Embora se admitta um só culto publico como
aquelle que pertence á communidade do es
tad.o ; mas o cidadão deve ser considerado como
Iivré no fôro da sua consciencia, para não ser
perseguido pelo mesmo estado por motivos de
sua crença particular. Não hei medo que a
religião catholica, que ora professamos, venha
a diminuir de consideração pelo culto parti
cular das outras; nenhum horuem 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 pro
fano nessa apostasia, e pouco se perde na ex
communbão de um hypocrita.

NãO sejaruos pois máos politicas á custa de
parecermos mui catholicos. O Brazil necessita
de povoação, de homens industriosos, que
aproveitando as facilidades nª-turaes que elle
offerece, em breve o fação opulento: deve
pois por seu proprio interesse ter um governo
hospitaleiro, e não mesquinho, e fanatico, que
se importe com o que se crê, ou se deixa de
crer em materia de religião.

Fique á providencia da predica dos theologos a
persuasão pelos meios que recommenda o Evan
gelho; o governo os honre e proteja em seus
trabalhos, como mestres da religião que pro
fessa; mas respeite todavia o direito da li
berdade eivil, com que o cidadllo póde crer.
ou deixar de crer aquillo que se lhe ensina;
porque crer, ou nM crer nM é crime. I

Votaria pois pelos artigos segundo estno re
digidos: senllo que a mesma palavra tolerancia
é para mim mal soante; e rejeitaria aliás todas
as emendas como menos liberaes, e menos
consentaneas do principio que tenho estabe
lecido.

O Sr. Henriques de Rezende : - Eu direi
contra pelas mesnJas razOe~. O nobre deputado
disse, que nenhum homem deixa a sua re-
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ligill.O, e aquelle que a deixa não tem ne
nhuma, é fallo de moral, e leva-se d'algum
interesse. E' por isso mesmo que aquelle que
deixa sua religiao nilo tem nenhuma, que nós
o queremos apartar da nossa sociedade; por
isso que todos os que professão uma religião,
dão um certo gráo de desprezo e infamia
áquelle que abandona a sua, é que eu propuz
que seja privado do uso dos dil'eitos politicas
o catholico que apostatar j gente sem caracter,
sem religião, e sem moral, n110 deve gozar
destes direitos.

Eu sei que elles se farião hypocritas; sei que
Jesus Christo ameaçava excommunhll.o, e des
graças aõ bypocrita, mas eu dlsse que é pre
ciso attender ás consciencias timoratas, e ca
pitulaI' com os prejuizos publicas.

Os povos chocar-se-bião muito, per.suadindo
se que nó;; deixavamos livres a seus filhos o
apostatarem, quando quizessem. Pergunta o
nobre deputado, o que temos nós com o povo
ignorante? Temos muito; se o seu Qumero
é muito grande, póde causar ruina; agora se
é tao pequeno, que nll.o faz pezo, é outro caso j

mas é pl'eciso considerar, Sr. presidente, que
dadivas, que nilo servem a quem se dãO, são
inuteis, ou nocivas: leis que não são apro
p.riadas áquelles para quem se legisla s110 leis
más.

O optimo nem sempr~ é o melhor: é pre
ciso ver se é ou não applicavel ás circum
stancias. Todas as cousas principiãO, depois
cbegilo ao seu termo. Tal alitUen~o forte, que
é bom para o estomago de um homem tambem
forte, não póde o homem novo, ou o me
nino de repente supportal-o. E' preciso creal-o
com leite; e depois se habilita para alimentos
mais fortes: creio que nem tudo se deve fazer
de repente j é preciso aUender ao estado dos
povos. Por isso propuz o meu additamento
que julguei justo j todavia a assembléa deci
dirá como entender melhor j eu tambem
n110 son muito aferrado ás minhas opi
niOes.

O Sr. Carvalho e Mello :-Os autores deste
projecto, Sr. presidente, seguirão o metbodo
de estabelecer em these cada um dos direitos
individuaes do bomem pllra explicar depois
as jimitaçOes que deveriào ter na sociedade.
por este motivo' estabelecerão tambem como
direito individual dos cidadãOS bl'azi!eiros a
liberdade religiosa, e nos artigos que discu
timos puzerll.o as limitaçoes que julgarão con
venientes e justas.

E' este um dos defeitos mais capitae nos
codigos em geral tornando-os doutrinaes. Se
melhante metbodo é mais apropriado para
discussoes philosoplJicas de uso das escolas,
e cOOl~m a grande difficuldade de explicar de
finiçoes quasi sempre difficeis e perigosas, e
por certo muito arriscadas em materias de

Jegislaçll.o, porquanto produzem inconsequencias
fazendo os codigos anles livros de doulrina
do que complexo de íeis para serem obser
vadas.

Todo o legislador deve com madura e seria
reOexll.o escolher d'enlre as materias as que
forem mais con-formes aos direitos sociaes e
á utilidade geral, e estabelecer regras limpas
de du vidas e propria'S para a observancia.
Isto que deve ler lugar em qualquer codigo
legislativo deve ser particularmente observado
em um codigo constitucional. Quando se es
tabeleceu e sanccionou o principio geral da
liberdade religiosa eu dissera que se omillisse
por estes fundamenlos, que sllo de muita e
particular imporlancia : mas por moleslia não
assisti a eslas discu 'sOes, nem lálvez preva
lecesse a lUipha opinillo. Se nós lratassemos
esla questão como philosophos politicas po
det'iamos estabelecel' aquella lhese como con
forme aos principias geraes dos direttos do
homem; mas o nosso dever é limitado ao de
legisladores, á quem cumpre não deixar nas
leis, maiormente sendo constitucionaes, prin
cipios de duvidas; e a lhese presente vai
encher de pavor e susto as consciencias li
midas que se persuadiráCi de que fica sendo
livre a qualquer dos nos os cidadãOS, que Pl'O
fess110 desde o berço a religill.o calholica ro
mana, o abraçar qualquer oulra religião.

Mas a these passou j eslá sanccionada por
esta augusta assembléa j e nào é possivr.l já
revogal-a, nem a tanto se affouta a minha ou
sadia. Cumpre portanlo estabelecer nesles ar
ligas as explicações que praticamente assig
nalem o uso da liberdade religiosa. FÔra assim
conveniente estabelecer que em lugar do art. 14
se puzesse o art. 16, em que se diz que a
religiao por excellencia é a catbolica romana j

e dizer-se depois que se tolerllo todas as mais
religioes, podendo o que professsarem as de
comUlunbão chrislll gozar dos direitos poli
ticas.

Desla maneira não ficava lão assustadora
a idéa da liberdade religiosa, nll.o dando lugal'
aos timoratos a que pensem que assim se es
tabelece a ampla e larga liberdade de con
sciencia. A lolerancia, Sr. presidenle, não é só
conforme á politica pura e tranqnillidade dos
estados, mas aos principios essenciaes da re·
ligill.O christã. O seu divino instiluidor per
suadio com doçura e mansidll.o os que devill.o
entrar nella j ensinou aos seus discipulos esla
mesma rnaxima ordenando-lhes que pregassem,
persuadissem, e consolassem com o balsamo
da sua pura doulrina, e s1l. moral os feridos
e enlrados da pesle do genlilismo, ou de qual
quer falsa religião.

O celebre livro intitulado: JeaU8 Christo
pela 8ua tolerancia modelo d08 legisladOTea , e
que explica a fundo esta doutrina é contado
entre os orlhodoxos. Os mais celebres es·
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criptores de direilo publico ecclesiaslico abração
como philosophica, juridica e muito c1Jrislã e
mesmo cathoJica, a tolerancia de todos os cultos
na sociedade.

A principal base desta doutrina é o direito
innato a todo o homem de adorar o Ente Sn
premo no seu coraç11o, abraçando aquelle
cullo, que mais lhe convém; competindo porém
ao legislado!' moderaI-o com aquellas insti
tuições, que sendo conformes a este principio
combinem lambem o interesse da sociedade,
consolidando a segurança do culto dominanle,
e evitando os perigos das controversias, pro
selytismos e querellas de religiãO.

E' tllo ligado o culto publico com os inte
resses politicas, que o legislador não deve
perder de vista a sua influencia no bem estar
da sociedade. Levados da força destes arguo
mentos, e das lições da historia que tantas
paginas traz ensaguentauas pelo furor da3
guerras, e do principio exposto pclos mais
celebres philosophos de que a lolerancia é quem
extingue e apaga o furai' dos partidos e do
proselytismo assentão que não ha, nem para
bem da mesma religiao catholica, nem para
tranquillidade do estado, maxima mais acer
tada do que o estabelecimento de uma lu
minosa tolerancia, por maneira estabelecida
que a principal religiãO do estado nll.o sinta
deslustre, nem perigue nas suas instituiçoes,
que pela maior parle se derivllo do uso e
pratica ant ga da religill.o dominante, e da in
fluencia que lllIa produz nos costumes.

A pratica das nações vem em apoio desta
doutrina. A historia nos ensina quantos males
se tem seguido da intolerancia, e quantos bens
tem produzido a politica observaucia de se
tolerarem diversos cultos. Um mal entendido
zelo da religiãO catholica levou os nossos
maiores a talar com ferro e fogo todos os mi
seraveis que não professavão esta religiãO. A
Asia, a Africa, e a America farão o theatro de
tao sanguinolenta devoçao: e mesmo em Por
tugal, a exemplo dos hespanbóes, o celebre
e sabia rei D. Manoel fez lançai' fóra vinte
mil famílias de judeus, que, segundo o grande
historiador Damill.o de Góes, por não quererem
mudar da crença de seus pais, levarão para
diversas parles da Europa as artes, industrias,
com mercio, e avulladissimos cabédaes que forão
enriquecer diversos paizes.

A revog:tçào do edito de Nantes produzia
ígllaes males á França; e os huguenotes, que
pela sabedoria do grande Henrique IV, se des
affrontarão das porfiosas perseguições, e da me
moria horrivel do dia de S. Bartholomeu, virllo
se forçados a deixar o patrio solo, vindo em
grande parte povuar e agricultar os paizes da
America do Norte. Deixo outros muitos factos
que sllo conhecidos de todos, para referir alguns
em contrario que fortalecem e confirmll.o a
nossa opiniãO.

Em Portugal mesmo, donde vem a nossa
origem, ha exemplos de tamanha tolerancia,
que contamos mouros e judeus empregados em
diversos lugares do estado. Na celebre lei em
que se desterrou a barbaridade de se rep u
tarem infames os descendentes dessa naçllo es
colhida, e depois degenerada, se referem
algu ns destes factos.

Tira porêm toda a duvida de que a tole
rancia seja contra os principios da religiãO
christil, mesmo da catholica, a pratica que
della ha na propria capital do catbolicismo,
vendo ·se Judeus tolerados e aquartelados no
proprio seio da capital do mundo catholico j

no celebre barro denominado Jetto existem só
judeus, que á custa de um certo imposto con
servno a sua religiãO, usos e costumes. Mo
dernamellte na França, nesse reino christia
nissimo e ligado ao calholicismo, se estabele
cer110 instituições de ta nallll'eza.

Verdade é que nas constituições, modernos
legisladores, que se presavila de desabusados,
prescreverào o uso das mais religiões, estabe
lecendo-a como unica; e é para pasmar que
estes homens t110 faulores de idéas liberaes,
reslriugissem tanto as da religillo. Dar-lhe-hemos
por motivo a manhosa politica de seduzirem
os povos, lisongeando-os com os sentimentos
da unica observancia da sua religiãO, bem
como o fizerão com a conservação das antigas
dynastias, para os levarem aos' seus fins po
liticos. Cor.vém portanto, SI:.' presidente, con
fessar que a tolerancia assim regulada nllo of
fende a religiãO, e p(omove os interesses politicos
e sociaes. Se o celebre escriplor da decadencia
do imperio romano justifica de algum modo a
politica dos imperadores romanos perseguindo
os primeiros christãos, se elogia o celebre im
perador Juliano por seguir a mesma v~eda,

affirmando que a introducçãO daquella nova
religiãO ia contl'a a antiga prosperidade do im
perio, cuja religillo era intimamente ligada com
as instituições politicas. sendo a maior parte
de seus deuses virtudes deificadas, devemos
dizer que nem a doutrina daquelle sabia é algum
ev,angelho, nem deve ser admiltida sem se
dizer que à douh'ina dos primeiros christllos
era nova, e parecia por isso perigosa naquelles
tempos escuros, e era algum tanto arriscada
pelo espirita de proselytismo.

O ponto está em que o eslado combine
por tal modo o uso e pratica das diversas
religiões que se conserve a paz; que a religiãO
principal do estado não perca seu lustre e
esplendor, e não se sigilo perseguições. P(\r
certo não as havera.o, guardando-se a regra
de que seja o culto das toleradas particular, e
se evilem offensas de interesses nesta materia.

O exemplo dos Estados-Unidos, qne levão
muito ávante este principio nllo havendo re
ligiãO alguma dominante nem paga pelo es
tado, mostra que os povos uma vez deixados
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a si pelo alvedrio de escolherem o culto que
mais quizerem não usll.o de proselytismo, nem
accendem guerras de relill;ill.o. Dir-nos-hll.o que
este exemplo nll.o nos deve servir de regra,
porque nos Estados·Unidos nll.o ha religião do
estado, que se deva manter illesa do contagio
de outras doutrinas.

De bom grado o concedo; e este llunCa visto
exemplo na hisLoria antiga e moderna, etIeito
de ser aquella povoação· com posta de homens
de diversas religiões e seitas, em quem nll.o
havia, por assim dizer, religiao alguma pri·
vilegiada, foi só trazido para mostrar o pouco
que se póde temer hoje em dia perigos de pro·
selytismo. .

Nó.> temos entre nÓ8 argumento mais po
deroso. Existe uma igreja e culto anglicano, per
I1Jittido pelo tratado de 19 de Fevereiro de
1810, e deJle se nll.o seguia ainda o mais leve
perigo, nem receio de desassocego, apezar de
queJ deslisando-se os inglezes algum tantl;) do
que lhes Côra permittido, construirão igl~ja com
exterior proprlo dellas, o que lbes fôra expres·
samente denegado.

Confomie a todos esses raciocinios, Sr. pre
sidente, é o conceder·se, depois de estabelecido
o ponto de que a religião catholica é a prin
cipal e a unica mantida pelo estado, a tole
rancia de ·todas as religiões com seu culLo par
ticular.

Não ha assim que receiar otIensa alguma á
tranquillidade publica; nem mesmo receio do
abuso da liberdade reljgiosa, que se estabeleceu
como these; porquanto do uso padicular nllo
resultaráõ incentivos para mudanças, sendo o
principal fiador desta materia a persuasão em
que cada um está, de que a religillO em que foi
educado é de todas a melhor.

Este principio certo, observado em todas as
nações, foi mui felizmente explicado pela boca
da celebre Zaira, na tragedia do seu nome,
quando arguida pelo cavalleiro francez de amar,
e pers;istir no culto dos muslllmanos, sendo de
origem franceza, respondeu, que não tendo
visto outro algum culLo desde que tivera o uso
da razão, julgava aquelle o melhor de todos.

O culto da nação em que se nasceu, e em
que se habita, é de tal fórma arreigado no co
ração do homem, que para mudar é necessario
ou uma forçosa convicção, o que é dado a
pooco , ou motivos de interesse que tant.o ar
rasta os homens. São por conseguinte poucos
os casos dest.a natureza; e além disto, appli
cando a doutrina ao nosso caso os bispos têm
por sua instituiçãO divina dil'eito de vigiar sobre
estas mudanças, e autoridade para as evitar e
punir.

Resta, Sr. presidente, f::.lllar da outra parte do
artigo, que eatabeJece que poderáCl gozar dos
direitos politicas de cidadãos brazileiros os que
professarem as religiões de communhlio chrisL!!.

TOMO VI

sem ser a catholica, ficando delllls privados os
que professarem as outras.

A razão desta parLicular excepçllo, ácerca das
religiões que não são chrisLãs, é mui bem fun
dada, e tem por base a peior moral e extra
vagancia de cultos, de que se não podem es
peraI' virtudes moraes e politicas. Nas com·
munhões christãs ha a religiUo de Jcstls-Christo
e a sua suavíssima, pura e divina mOl'al.

Verdade é que ditIerenças ha na cl'ença de
alguns mysLerios, e na fórma do culto, mas
nós não somos theologos, somos legisladores
politicas j e toda a doutrina até aqui exposta
convence de que a in,;tituiçãO accreseentada na
ultima parte do artigo não orrende á religião,
nem á politica. Se os que as professarem forem
cidadãos brazileiros, por nascimento ou n~tura

lisação, injusto será prival·os dos direitos po
liticas só pela differença de crença, e exemplo
temos na chrisLianissima França, onde todos
os cidadaos gozll.o de iguaes direitos j e para
notar é, que pela teimosa porfia com que os in·
glezes privão os catholicos irlandezes dos em
pregos politicas, se têm suscitado querellas re·
ligiosas, e discussões, que talvez sejll.o a origem
principal da anal'chia e desgraças da Irlanda.

Nem é para assustar que esta faculdade con
vide á mudança de crença; pelo contrario
quanto mais tolel~ancia ha dos cultos, e mais
fruições para todos que os professll.o, maior
tranquillidade e socego ba, e menos querellas re·
ligiosas. '

Além disto, Sr. presidente, é este o meio de
convidar estrangeiros para augmentar a nOS!'la
povoação que tão Ulingoada ~stá: e tãO despro
porcionada á grande exten ll.o do tCl'l'itorio que
possuimos. [ inguem se expatria sem ter a ceI'
tesa que ha de encontrar garantias dos seus
direitos individuaes, e de propriedade, e a
toJerancia do seu culto no paiz, que vai adoptar
por nova patria.

Sll.o verdades incontestaveis, que a expe
riencia de todos os tempo~, e o que acontece nos
EsLados Unidos, prova sem replica j e por certo
é inherente á todo o homem o desejo de gozar
da segurança pesaoal, e de propriedade, e de
permanecer na religiãO, com que foi creado e
educado,' a qual por isso tem por verdadeira.

O artigo pois sendo concebido na maneira
acima diLa tira todas as duvidas e receios, que
se aotolh110 ao ver esta matcria. Sejamos, r.
presidente, colJerentes com as luzes do scculo;
sejamos philosophos em demasia j politicos,
sem afouteza, e religiosus sem fanatismo nem
bypocrisia.

O mesmo SI'. deputado mandou á. mesa a se
guinte

EMENDA

(C I o lugar do ar!. 14 ponha-se o que se diz
no art. 16.

cc Ar!. 15. Tolerlio-se todas as religiões e o seu

8
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, cullo particular; e os que professarem as
christlls poderáO gozar dos direitos politicos de
cidadãos bl'azileiros, sendo só tol!'rados o que
pertencerem a outras communbOes. -Carvalho
e Mello. » - Foi apoiada.

o Sr. Silva Lisboa: - Sr. pnsidente, ha·
vendo-se pelo requerimento de um Sr. depu
tado nesta sessllO deferido o reunirem·se para
a discussão os al'!S. 14, 15, 16 do projecto da
constituiçao, que são de materias connexas, n1l.0
posso dar voto sem talr,bem trazer a collecç1l.0
o art. 24 deste mesmo titulo e capitulo, e'o art. 
143 do til. 6° cap. 1°, visto que lhe são corre·
lativos.

Naquelle art. 24 se diz, que aos bispos fica
salva a censum dos e5cl'iptos publicados sobre
o dogma e moral; e quando os autol'es, e, na
ua falta, os publicadores, forem da religillo ca

tholica, o governo auxilial'á os mesmos bispos
para serem punidos os culpados. E' notave! a
inconseque!)cia de se ordenar aos bispos li cen'
sura sómente dos escriptos contra o dogma
e moral, e não contl'a o culLo estabelec:ido ;
e o conceder o auxilio do governo para se
punirem os culpados, se forem da religiao ca·
tholica.

Se ha liberdade' religiosa, como ha culpa em
publicar cada individuo, usando de seu livra
arbitrio, o que entende ser verdtlde, ainda
contra o que se diz ser dogma e moral, sendo
maleria de duvida aos que de tudo duvidãO,
e affectão de superior entenrlimento, o que é
verdadeiro dogma, e pura moral? E se nisto ha
culpa, por4ue serão punidos unicamente os es·
criptores, que professão a religião catholica?
Que privilegio terão os escriptores das mais
cOllJmnuhOes e seilas para terem impunidade no
ataque do dogma e da moral.

No art. 143 é nl.~·lVel, que se obrigue o imo
perador a jurar o manter a religião catholica,
apostolica romana, nllo. obrigando·o expressa
mente a observal·a, e fazei-a observar; com·
pellindo-o todavia a observar, e fazer oJ:;servar,
a conslituiçao politica da naçllo brazileira e as
mais leis do imperio.

Como o imperador poderá manter tal religiao,
se os brazileiros lêm liberdade de não
observal·a? Eis a contradicçao da gar'antia da
liberdade 7'el'i,qiosa, que os seus defensores dizem
ser a columna das mais garantias dos di~eitos

individuaes, e, sem a qual, todas as outras cahem
por terra! Seja·me permillido notar, que,
depois da revolução da França, vogarao por
alguns annos as palavras magicas de -libel'dade
e igualdade -; depois substituirão·se as de
- gloria e victoria. - Passarllo essas modas;
agora subrogou·se a legenda uas gamntia3, ql1e
só estavao encantoadas nas transacçoes com
merciaes e diplomaticas.

E quaes serão os fiadores solidarios dessas
garantias, com especialidade a da liberdade re-

Ugiosa, dando a certt!za de ql!1e não lurbaráõ a
consciencia e harmonia dos povos, que aliás só
aspi 1'110 á mel hor ol'ganisação do governo para
a segnrança ri e suas pessoas, propriedades, e re
ligillo do paiz ? Fiquei espantado de ver ao apo
logista do pt'ojecto fazer nesta sessllo emenda
do ar!. 16, tirando o titulo de excellencia, que
havia dado á declarada religião do estado.

Em veruade, eu antes já havia considerado
estranho tal titulo; porque-a excellencia se tem
feito bar'ata, e até applicada a cousas nao ex·
cellentes. Não desejava alteraçao do titulo con'
sagrado pela igreja, e que se não vê no artigo
de- unica santa, etc,

Não era necessario na constituiçãe a mera
declaraç1l.0 da 7'eligião do estado; porque
ninguem jámais duvidou della j nllo se revelou
nisso segredo, nem se fez dom e favor aQ.. povo
brazileiro, que é catholico de coração, e que se
compraz do culto divino com a maior magni·
ficencia : e supposto reconheça que os céos
narrao a gloria de Deus com o brilho de milhOes
de sóes, ou estrellas, com tudo, fazendo seus pe
quenos luminal'es ante o throno do altissimo
em suas igrejas, parecem querer tributar touo o
incenso da Arabia, e todas as esseocias das
fiores, em adoração do pai {ja' immensa ma·
gestade.

Nilo impugnei o art. 8"-do cap. II, em que
se concedeú o direito de cidadão bra7.ileiro aos

. estrangeiros naturalisados, qualquer que fosse a
Slila religiao, pela necessidade politica de allrahir
ao imperio eUl'Opeus uteis, para melhora da po
pulaçao e industria.

NãO convém fazer ( por assim dizer) a res
peito delles inqui7'ição de genere, vita, et 7n07'ibtt.S.
Com tanto que nllo lurbem o estado, e o culto,
podem viver, casar, commerciar, agriculturar,
exercer qualquer arte, adquil'ir e retirar seus
bens. Até no evangelho se recommenda a ca·
ridade aos estrangeiros, e se declara, que no
dia de juizo o eterno juiz arguirá aos máos
era estrangeiro, e não me acolheste. - NãO se
da porém a mesma razão a respeito dos na·
turaes do paiz, que quizel'em apostalar da re·
ligiãO cath.olica, e nem ainda a respeito dos es·
trangeiros dissidentes della, pam terem os di
reitos politicos.

Por isso nao posso assentir aos arts. 14 e 15,
nem ainda com a emendas, que já alguns Srs,
deputaàos fizerllo, reconhecendo as diffjcul·
dades. Sr. presidente, tendo visto com dôr
passar o art. 7" § 8' do til. 2° da lib(n'dad~

7'eligiosa, como uma das garantias dos direitos
de cidadãO brazi!eil'o, mal ja poderei balbuciar
sobre tao momentoso assumpto na discussão
das applicações e m,odificações dessa regl'a.

Mas, para cumpril' com o dever, e não exceder
os poderes de meus constituintes, e da naçao,
exporei o que enlendo, bem que pareça
oppôr·me ás doutrinas, que ora se ,dizem ser
das luzes do seculo. Sei quaes são as fontes pro-
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rimas, donde se derivou a doutrina das ga
~'antias exaradas no projecLo da constituição:
mas n!lo estou convencido da sua illimitada
applicaçl10 ao Brazil: antes estou admirado,
de que, nllo se concedendo a liberdade politica
para qualquer senlir e inculcar diversa fórma
de governo, da que se acLa adoptada, e tendo
aliás só por objecto a felicidade temporal, se
haja, com absoluta' franqueza concedido a
liberdade religiosa em qY'e lanto se arrisca a
felicidade eterna.

No arL 16 se declara ser a religillo do imo
perio, a religião catholica apostolica romana.
Esla soJemne declaraçl10 manifesta a convicção
dos autores do projecto, de que abi existe a
revelaçao authelllica da vontade divina sobre o
credo e culto necessario para adorar e pro·
piciar a Deus, Porém esta mesma declal'tlçll.o é
a que me confirma na opinil1o de que ne·
nhuma autoridade do mundo póde dispensar
na revelada lei de Deus, apregoando que cada
cidadao brazileil'o tem liberdade religiosa; que
é o mesmo que dizer, que tem direito de se
conformar, ou se oppôr, á lal vontade divina,
segundo o seu pri vado juizo, manifesto em acto
publico, sem que o governo o possa impedir,
nem ainda tirando· lhe os direitos politicos. Isto
(penlôe·se·~e dizer) parece que é aulol'isar,
ou dissimular, a r~be]Jião dos brazileiros contra
o ente supremo.

Longe de -mim a usul'pação do juizo de Deus,
tendo o maligno espirito de intolerancia civil,
e de perseguição a naciol1aes e estrangeiros,
por seguirem os dictames d . suas consciencias,
O tribunal sanguinario, e anti·christl1O, da in·
quisiçilO, maldilo do-Santo officio-, está abo·
lido POI' tratado, e ainda mais pelo espirita
phíÍafltropico.

Porém ha enorme differença enlre perseguiçll.o
de helerodoxos, e permissl10 indefinida de serem
os nacionaes peljuros, apostatas, infieis, impios.
O imperador preslou juramento de guardar a
religiãO calbolica "poslolica romana. Igual ju·
ramento esla augusta assembléa requereu de
cada um de seu!> depulados.

Não comprehendo pois como cada um de
nós, ligado em suas consciencias com o sagrado
vinculo de tal juramento, em que se invoca a
Deus por testemunha de sua verdade, e se pro·
voca a divina vingança ao perjuro pela clau·
sula-assim Deus me ajude-, póde contradiclo
l'iamenle desligar-se de tal vinculo, e, na qua·
lidade de legislador, proclamar, como garantia
individual, a libe?'dadereligiosa, ainda só denlro
do gremio das c01nmunhões Ch7·istãs.

E' nllo menos incontestavel, que todo o povo
brazileiro lem preslado igual juramento; e de
todas as camaras têm vindo actas, protestando
-viva a l'eligião cat7wlica apostolica romana,
Tem·se notado com horror os faclos de varios
summos pontifices et:p tempos escuros, por
terem absolvido do juramenlo de ftdelidade aos

subditos de alguns soberanos, ainda que reco
nhecidamente tyrannos á nação, e infieis á
igreja.

Como pois se póde vel' sem igual horror
o prop6r-se a liberdade 7'eligiosa, ainda que
só restricta ás communhocs chrislãs, quando
aliás nenhum subdito do imperio, e nem o
imperador póde deixar de observai' o jura·
mento dado de guardar a religil10 catholica
aposlolica, e isso com i) prelexto cio dictame
de sua consciencia em seguir qllalquer seita
chrislll, com publica apostasia da cO~l11nunhão

dus santos, que faz parte do symbolo do calho·
licismo ? Nenhum lribunal ou juiz admitliria
lal liberdade em parte ou lestemunha, que
publicamenle contraviesse ao seu juramento.
Admitlida lal laxidão da religillo, e fé publica,
exterminal'·se·hia a confidencia da justiça, e da
humanidade.

Sr. presidente, lendo·se a hJi.storia das va·
riações das ig?'ejas p~'otestantes, e com especia·
lidade aos escrilJtores inglezes, vê-se, que quasi
todos os seclarios das communhOes christlls,
dissidentes da religiãO calholica, dizem, que
só elIes estão no ve'l'dadei7'o chri.IJtianismo, da
igreja reformada j e que os sectarios do ca
lholicismo esLão na christanda.le corrupta, e
que sãO idolatras, ou impostores, ou eslupidos,

Como se poderáo conciliar en.(re si os na·
turaes do imperio, crendo uns que só ha
salvação no gremio da igreja catllolica; e
presuminrlo oulros, que o imperador, e os
represenlan tes do povo, que preslão o jllramento
de guardar a religiãO catholica, sllo idolatras
ou impostores 011 eslupidos? Isto tenderia em
breve' a muilo -diminuir o numero dos ca·
lholicos, como já se eslá vel1do nos paizes,
onde os governos têm concedido a liberdade
das communbóes do chl'islianismo.

Sim: a igreja ora a Deus para iIluminaçno
dos erradios da v~rdade - illuminare his qui
in teneb1'1's et in umbm mm't'Ís sedent-j mas no
canon da missa tambem invoca o poder de
Deus para suhjugar os infieis-p~ga'/107'um et
hWl'eticol''U,m supe'l'biam dextra ture v-irtute
pTostel'ne. Como se pederá infringir o .nosso
systema religioso, lão ligado com a Vida e
morte, tanto na regeneração do baptismo (ondc
cada um de nós se considera, em pia crença,
prometler, na fé dos pais e padrinhos, seguir
a religillo catholica) como quando se lem em
vista a eternidade nos lestamentos, onde se
faz a prolestaçllo de morrer o lestador lia
mesma religillo? ElIe além disto é o que
tem feilo a concordia do sacerdocio e do im
lJe'l'io, e está ligado com todo o syslenHI
da hierarchia e jurisdicçllO ccclesiaslica, seguro
po r conco7'datas llO?n a séde apostolica.

Como, se póde em nova lei conslitucional
cortar, e de subilo, lodo este systema com·
plexo, com a innovação, que tende a compro
licller a paz dos povos, e a harmonia com o
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cabeça da igreja? Como ainda consullando
á prudencia politica, e ao bom nome deste
~el1ado, nos animaremos a desvial'-nos da es
trada, que nos abrirão os planificadores de
novas constituiçoes modernas na Europa e
Amel'ica, que não se aveoturár:to a traspassar
as chimeras dos escriptores de gabinetes, que
nunca rnanejárão negocias de naçOes, para
os congres os de estadistas pralicos, que, ins
tl'lliJos pela experiencia de seis mil annos,
têm reconhecido a necessidade de unil' are
ligi:to com o systema civil, attendendo aos
credos, culLos, e habitas dos povos, e estados
respectivos.

Se o Brazil estivesse nas circumstancias de
alguns estados da Europa, que fizerllo con
quisias de paizes, em que prevalecessem, ou já
estivessem tolel'adas, differentes communhOes
christas, ou synagogas judaioas; ou tivesse
passado por varias revoluçOes, com Aliem lOha,
FraIJCI1, Inglalena, donde resultárllo congrega
çOes e confederaçoes de seitas heterodoxas; a
lei da necessidade, e a epicheia politica,
aCOn elharião declaração semelhante á do ar
ligo em diseussllo; e bem se poderia res
pondeI' aos censores sobre esta anomalia, como
o nosso Salvador replicou aos infatuados dou
tores da lei, que lhe cilavao a tolerancia de
Moysés sobre o libello de rcpudio- pela dtweza
de VOSSOB c01'ações, vos pe1'1nittio essa licença.
Se abrissemos a primeira conta em ntlvo esta
belecimento constitucional em terra deserta,
onde apartassem diversos indivitluos de dilfe
renles crenças religiosas, para fundarem um
eslado a seu geilo, tel'ia cabimenlo o reciproco
accordo da liberdade religiosa para si e seus
descendenles.

Neslas singulues cirCUmSldl1cias se acharao
os E lados-Unidos da America do Norte. Mas,
ainda assim, lolerando todas as religi6es, sem
manler a nenhuma, nunca declararao tolerada
a indefinidq liberdade de religi1l.O, de sorte que
lambem perrnillissem, ou tolerassem a ilTeli·
giM e immoralidade puhlica, Por isso sempre
em Iodas as suas constituiçoes se requel'eu o ju
ramento, que supp<.le a crença em Deus, e na
sua justiça aos bons e mags na vida futnra.

O Brazil nllo está nas circllmst.ancias de laes
paize , E' do nosso brazao, e complacencia, ver
a um povo de irmãos, desde o Rio· p.gro até o
Urugu"y, professando e presando a religillo
calholica, jámais pedindo licença de não obede
cerem á vonlade e. revelaçao rlivina, que nos
tem sido lransmillida, ... ha perlo de dons mil
aonos, na pureza da fé e lradi !l0 apostolica,
considerando-nos com razão sob a prolccçAO do
salvador do mundo, como remidos por grande
preço da escravidao da idolatria, e nM menos
da incredulidade dos seismaticos e apostalas da
união catholica.

Congratulamo-uos de pertencer á Ü31'Ta de
'anta OI'1/,z, onde prirneil'o se arvorou esle

symbolo da nossa redempção, le vantando-se o
- altar em Porto Seguro pelr, descobridOl' Cabl'al

na Pascoa da 1'eSIGrreição de 1500, assislindo á
missa sobre os monles visinhos os indígenas do
paiz, imitando os mesmos actos de adoração,
que villO fazer os descobridores, como refere o
pai da historia do Brazil, Joào de Barros; dando
depois em regi mento aos governadores os lU o·
narchas de Porlugal, qne, sobretudo cuidassem
na propagação da fé catholica, declarando pre
zal-a mais, que á riqueza do paiz,

Graças aos céos! Vemos esta religião perpe
tuada com a verdadeira regeneraçao do ba
ptiSffiO, em que alé 05 padrinhos dao garantias
á educaçãO, e subsistencias das crianças, com
que se tem formado um povo religio'!io, que alé
nllo duvida pagar pal'a o culto divino o que pia·
mente intitula- dizimo a DeuB.-Collsa myste
riosa! Nilo obslanle o pouco saber das cÔl'tes
de Hespanha e Porlugal, permittio Deus, que a
mais vasta e meIllOl' pOl'Cáo da Âmerica desde
a Florida alé o cabo de Rome, fosse descoberta
pelas duas naçOes mais dislinctas da !'eligião
catholica.

Este facto eslá aos olhos do mundo. Ex
pliquem os desabusados' do seculo como qui
zerem. O certo é que os planificadores de novas
conslituiçoes da America hespanhúla Mo se
animarilo a conceder libúdade religiosa, antes
lêm declarado dOlninante a religiao catholica, e
até exclu.siva, como no Mexico. Só no Cruzeiro
do Sul nos assoberbaremos para proclamar tal
inaudila, e nllo .equerida liberdade, como do
tados de luzes superiores?

Verá o povo com serenos 0lh03 aos seu" pro-
prios filhos em igrejas de heterodoxos e syna
óogas de judeu, e até procissOes de pedreiros
livres, como em Inglaterra, COtO martellos,
trolhas, aventaes e mais visagens da pedrei
rada?

Compatriotas I Recordai-vos do luso-brazi·
leiro padre Vieira, intitulado o novo apostolo no
Brazil. Elle 01\0 pouco conlribuio com os seus
sermOes conlra os hereges hollandezes para os
exterm inarem da terra de Santa Cl'Uz: as snas
eloquentes passagens se achao tt'aduzidas nas
obras de illu tres autores francezes e inglezes: é

. cam especialidade admiravel um, que prégoll
na igreja de Nossa Senhora da Ajuda (ainda
agora existente) na Bahia, onde, com sua ani
mitavel pbrase, fez o vivo quadro da desordem
das familias bl\lzileiras, dizendo um filho-sou
calvinista; - oulro-sou lutherano j-oull'o
sou emabaptiBta: etc.

Nao se póde contestaI' que a valentia dos ba
hianos e pernambucanos, enfãa fosse lambem
exaltada pelos motivos religiosos, para conser
varem illeza a fé de seus pais, conlra a doutrina
dos seus iuvasores.

E seremos hoje indifferentes a ver nossos
filhos e filhas, pela sedtlcçao de maus livros e
peiores exemplos, seguirem di/Jerentes eilas l
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com plena franqueza de mudança p~ra pa vo
neal'ein com a ufania que sonhál'ao, e que por
ora ainda nll.o querem, da cel'ebl'ina garantia
de direitos de cidadão bmzileil'o, de illimitada
liberdade 1'eligiosa, deshoOl'ando a seus pais,
havendo-os por idolatras, ou imposlores, ou
idiotas, com outros ullrages, com que no;:; fazem
envenuelbecer as faces os inimigos da religiao
catbolica ?

Ainda em Inglaterra, onde tanto se tem es
cripto sobre a verdade da religiao christll. e p,té
sobre a tolerancia da religiao catholica, e das
mais seitas, sobreludo propagando a caridade,
como o fundamento da revelaçao diviua, cada
vez "resce mais o numero dos incredulos, que
só dizem ser verdadeira a religião natural, pro
ferinc10 a blasphemia, que a chl'istandade é a
superstição do dia,

Até o paradoxista Rousseau, entre as suas
exlravagancias, reconheceu a necessidade de
terem os homens camcter decidido em sua pro
fi são religiosa. Elle franqueia a li herdade na
e'colha d'l seita; mas não só abomina a incons
tancia e versatilidade, mas atl' é de opini!l.O,
que o que aposlalou da religião, que uma vez
publicamenle escolheu e publicamente pro
fessou, tleve ser punido de morle, porllue
(segllndo o seu jllizo de Dracao) commetteu o
maiol' crime, qllal é o mentir áface das~eis.

Não appl'ovo tal rigor i ma estou persuat.lido
que, estando o povo do Brazil certo da verdade
da religiao catliolicfI, sem que alé agora tivesse
ouvido, que qualquer individuo tem Jireito á
liberdade religiosa, para apostatar da religiao
de seus pais, e que póde haver dllvida rilci .
naveI sobre a verdade della, tda duvida, sendo
fonte de outras du vít.las, será, no meti fraco
entender, mais peslifel'a e desLrucLol'a dos
sentimentos religiosos, que a bexiga maligna
em aldêa de indios,

Bem dis e o apostolo das gentes- modico
fermento C01"/'ompe torla a massa, -Quem não
terá solicitude filial pelo bem da terra de Santa
Cruz, para obstar á inculcada liberdade reli
giosa, vendo a devassidãO da mocidade, que já,
elll grande parle, está corrompida com a super
ficial leilura de livros impios e obscenos tia
França degenerada, tlesprezando aliás os seus
grande autores classicos ?

Seja-rue licito aqui referir a resposta que
um insigne homem de lelras deste paiz deu
á llm pai de famílias, que estava mui alegre
pelo aproveitamento de um filho na lingua
fl'anceza - no fim do anilo não lhe toma
a benção. - E donde vêm lautas duvidas contra
a religiao call1olica, senM porque ella não
dá Quartel a appelite animal e vicio algum,
e requer até a pureza dos pensamenLos, por
que destes é que emanllo as acçOe;:; boas ou
más, como até o reconhecem os actuaes théo
logos, presumidos de transcendentae.~.

Esta religião é a que deu protecçãu contra

I

a inconstancia e lasci via do homem ao sexo
feminino, declarando inviolavel, de toda a
vida o gl'ande sacI'amanlo do casamento, as
scgurando lambem a honra c paz das familias
e o estado legililllo do' filhos.

Elia tamb~m declarou a castidade, como an
gelica virtude, no que só discordao os hereges
e libertinos, e os revolucionarios legisladores
da F rança, os quaes deúiarárllo que a naçll.o
não reconhecia votos contra a natureza; e 
tando aliás hoje demonstrada em Inglaterra pelo
grande economista Mallhus que a conlinencia
publica é a que salva as naçOes do excesso
da população abusiva e proletal'ia, que Dcca·
siona as revoluçOes, pestes e gLTerras; sendo
além disso a que dá bons costumes e as
maneil'as polidas nas companhias de gente de
educaçao.

E onde iremos parar com duvidas em ma
terias de religiao, mal conhecendo uma infi
nilamente pequena parte do syslema do uni
verso e da sabedoria da Providencia Divina?

Se nao sujeitamos o enlendim~nlo ao jugo
da fé, pOl'qlle a religiao revelaua lem mys·
terios imcomprehensiveis, il'elUOS de duvida
em duvida a cahir na religiãO nalural; e
nella achaJldo tambem LDuilas duvidas, cahi
remos no pyrl'Onismo, e alé 'no atheismo. Toda
a natureza está cheia L1e mysterios. Qualquer
flôr, qualquer lag rta com as SUas metamor
phD~es, é compendio de mY'lerios_ Os mais
sahios philosophos antigos, ou tiverão erroneas
idéas dtl DClLS, ou sempre estivp.I·ão em du
vida sobre a immortalidatle da vida futura.

Ptlr isso Call1.o rnalou·!'e de~e'perado, di·
zendo : oh virtude que nada me foste i e o ce
lebre Tacitu, lamenlalldo a morte de Agricola,
manifestou a sua duvida sobre a sorle das
almas gl'alldes e pias i como se lê na Vida
que compôz daquelle seu genro :-Si aliquis
piorwn manibl.L8 loeus es', ut sap-ient-ibtLs plaeet,
et nom cum C01"pOre extingnntur magnre animre,
placide quieseat, etc.

Os pretextos pal'a a liberdade religiosa se
resumem, em ,que o govel'l1o in tromeLtendo
se em protegel' a religiãO do estado, sendo
intoleranles das ouLras, nao só impedem com
islo o e~ame imparcial e o solido estabeleci
mente da verdadeira religiãO, offendendo a Di
vindade e conLrariantlo a natureza intelligente
do homem, que tem natural immunidade de
coacÇao na consciencia: mas tem occasio
nado hOl'l'idas perseguiçoes e guerras religiosas,
corno até já lamenlou Lucrecio no seu poema
de Natura Deo?'um.

E' hojtl do bom tom dizer-se, que tal sys
lema só leIO produzido hypoer-isia nos que
affecliw l'cligiãO que não lêm.

Mas Lucrecio fcz incomparavelmenl2 mais
horrido mal, POl' dogmatizar o atheisrno no
imperio romano com o lenocinio da poesia,
representando falsamente a religiao com a
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caricalura do um monslro, que, com a ca- O Sr. Souza França disse, que nã9 bavia
beça no céo, alcrrava aos homens não lhes razão para se lemer desordem no povo pela
eleixando pr:.1zer puro, ludo envenenando com liberdade religiosa j pois que Lambem se lemera
o terror da morLe. da primeira introducçãO da lhese que todo o

Humana ante oculos fU'de com vito. jaceret pode?' vem de Deus e que boje loelos eslão
b certos que s6 vem do povo.ln terris oppressa gravi su ?'eligione,

j~~t:ltt~;a;~e;:!~:~:~:b~e~~~:~t~. po~~~~ran~st~ref~~f~ q~~e pOronC~sl~~dO~al~~dOCe~~~~
quando lhe disse que tinha o poder de lhe tirar

Mas Plularcbo bem nola que a I" aissohlÇl1o a vida :-Non habe?'es potestatem ctdverwus me
da republica romana, procedeu da introducçliO ullam, nisi tibi datum esset de81L2Je?'.- Sim, o
da pbilosophia ue Epicuro, que ensinou o povo em dons annos tem desaprendido as dou·
alheismo ao povo, tirando-lhe a reverencia de trinas que consagravllo o poder para o fazer
torla a religiãO. veneravel e segurar a ordem publica; e não

QuanLo á objecção da hypocrisia. ella é ela para Lyrannia do governo; 'mas o que já vemos
escola de Voltaire, o coripbeu dos infieis do seculo é desautorisada a auLoridade em Ioda a parLe,
passado, que especialmente cond mnou por alé com abandono da corlezia.
hypocritas e mentirosos a lodos os padres no Grassando as novas doutrinas e seiLas, anis·
seu lantas vezes repetido'verso :-Du Pret?'e camas a ver enlre nós alé aniquillada a autori-
mentettr benir l'hypocrisie.-Comluelo um dos daele paterna, e seremos lodos perdidos, só
bons escriptores francezes Rochefaucault bem tenelo filhos de pe?·dição.
disse, que a meiUna bypocrisia é homenage?n á Por Ler dado a hora de;;tinada' para as indi-
virtude. Elia muitas vezes só consiste na eco- caçOes, ficou adiada a di5;cussão dos Ires ar-
nomia da ve?'dade de lodo o prudenle, para não tigos,
escandalisar o povo. Leu-se em primeiro lugar a do Sr. Mon·

Járnais se infamarão de hypocritas os anligos Lezuma para se pergunbr ao govel'llo os
philosophos e !Iomen de eslado, que n110 crião molivos de não ler publicado o manifeslo, como
no polytheisrno, mas que nos seus actos ex- se resolvera em 30 de Maio, e se já procedêra
lemos se conformavão ao culto publico, mos- á nomeaç110 dos diITerentes diplomaLicos nas
lrando-se viver ao costume dos maiol:.es 'lnm'e- côrtes e,trangeiras; cuja indicação ficára adiada
puM·io. - na sess110 de 30 de Selembro,

Para quem se destina a liberdade religiosa? O illuslre aulor da indicação pedia licença
Para o corpo do povo? ão: elle a não quer. para retirar a 2" parle della e sendo-lhe conce-
Para os representanles do povo? N11o; porque dida, disculio-se sómenle a la parle.
jurlio manler a religiãO ca.tholica. Pal'a o imo Depois de breve debale, propôz o Sr. presi-
perador e real família? Não: porque está ligado dente a maleria á volaçao e decidia-se que se
pela constituiç110 a manler aquella religi11o. Elle offic'iasse de novo ao governo, lembrando-lhe a
de cerlo n110 seguirá o exemplo de Henrique IV, execução da ordem da assembléa, que lbe fôra
que, por condescender com os seus subdilos, transmillida em 30 de Maio,
disse por ironia, que a cor6a be?n vaie uma Seguia-se a indicaçãO do Sr" Andrada Ma·
missa; mas o juizo de Deus logo cahiu sobre chado, para se pedirem ao governo as razOe;;
elle, que o delerminarão a nomear para governador

Sobre quem mais cabirá a proposla liber- d'armas da Bahia um membro do governo da
dade? Sómenle sobre os liberLinos, esludanles mesma provincia ; a qual ficára adiada na
dos impios livros da França, que, ensinando sessM de 18 do correnle.
{alsidades sobre a Or'igem dos OLdtos, alé neg9.0 Apenas se fizerão algumas reflexoes, o seu
factos hisloricos, dizendo, que os doze aposlolos nobre aulor pedio licença para a retirar, e foi·
são méros sym bolos dos doze signos celesLe" lhe concedida.

O Sr. Carvalho e lVIello notou que o celebre Passo·u.se á ou Ira do Sr. Monlezllma, para
escriplor brilannico (}ibbon, conla enlre as se nllo verificar o tilulo de marquez do Ma-
causas da decadencia do imperio romano a ranhão na pessoa de lord Cochrane; adiada na
inlrodllcção de UIDa nova religiãO. qual foi a do mesma sessão de 18 do correnle.
nosso salvador. .

Mas nolarei, que, sendo isso argumenlo o Sr. Paula e Mello requereu que fosse á
conlra a innovação que enlre nós se quer inlro- uma commissão para inlerpôr o seu parecer j

duzir de dilferenles religioes, nada prova conlra Illas consullada a assembléa decidio-se que não
a verdade da religiãO caliJolica j pois que e e tinha lugar o pedido.
aulor foi aposlala della j e depois declarado O Sr. Carvalho e Mello :-Quaudo, Sr. pre-
inimigo do chrislianismo, reç:onbecendo aliás, sidenle, a esle augusto recinlo chegárão as no-
como uma das causas da sua propagação a licias dos preclaros e illuslres feilos de lord
pm'eza da moml christã, e as 'ltiTtudes dos p?'i- Cocbrane, na acqui,içàO da desgraçada pro-
mf.Íro8 fieis da igreja. vincia do Maranbão, resoárll.o eslas abobadas
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com os pomposos elogios justamente merecidos
e filhcs do nobre enthusiasmo de que todos nos
apoderámos.

Fomo:> feridos e tomados de admiraçãO por
Ul.o grande e nM esperada façanha; accendeu
se uma viva e nova discussão, afim de que
esta assembléa ordenasse uma felicitaç110 ao
nosso augusto soberano, por t110 grande e util
acontecimento,

Vimos, sem o esperar, que a ultima pro
vincia deste imperio visinha do granàe Ama
zonas, rasgando a venda com que a dema
gogia e a anarchia lhe tinbllo coberto os
olhos, vinha abraçar-se com o centro do im
perio e formar a integridade do extenso e po-
puloso Brazi1. '

Quaes for11O os motivos que dictár110 tllo
nobres e altisonantes expressOes ?

Quaes as razOes por que avaliár;lOs em t:lo
alto preço este digno procedimento de lord
Cocbrane"?

Foi por certo, Sr. presidente, a persuas110
rapida de que este illustl'e e benemerito varão
conhecera, quanto importava á causa deste
imperio, que desaffrontada a Babia do poder
desses vandalos que vier110 ensopar as mãos
sacrilegas e fratricidas no sangue dos nossos
concidadllos, fosse suffocar a anarchia na pro
vincia do MC\ranha.o, desapossar os portuguezes
que ainda alli querião dominar e fomentar,
e estabelecer a unidade e integridade do
Brazil.

Por tão assignalados serviços julgámos nós
que a naç110 deveria dar a este var110 illustre
uma dem.onstração mui clara, de quanto lhe
er110 agradaveis todos os seus importantes feit'ls,
Estes mesmos justos e poderosos motivos indu
zirão ao chefe do poder executi vo e ao governo
para conferir-lhe o honroso titulo de marquez
do MaranhãO, com o qual, sem desfalcar as
rendas da naçã:o, ajuntárão no premio o lustre
e grandeza com a perpetuaçllo da memoria de
tllo feliz acontecimento.

Deu nesta conr.essãO a todas as nações a
prova de que a naç110 brazileira sabe premiar
os sei viços, e ao lUesmo tempo conferio um
titulo que dá nome e gloria, e não prejudica
o interesse nacional, usando do poder que lhe
compele. Vel'tiade é que no pl'Ojeclo que dis
cutin~o. se estabelece que o poder executivo ó
dará graças e mer'cês por serviços que estejao
declarados conforme a lei. Está porém já ap
provada e sanccionada esta deliberaçllo? E~lá

porém em alguma outra lei prohibido que o
soberano possa dai' titulos? Não era até agora,
segundo as leis que nos regiãO, pel'mittido
fazêl-o ?

Como pois poderá esta assembléa approvar a
indicação do illustre deputado que se dirige a
revogar a concessllo da graça feita do titulo de
marquez do MaranhllO a I01·d Goclwune? Não
foi ella conferida por justos e ponderosos

motivos? Nilo foi conforme ao no;;;;o enthu
siasmo e juizo que então formámos Í' SI', pre
sidente, se uma tal indicação passasse com a
approvaçllo deste augusto recinto, n11õ digo bem,
se tal indicaçllO nllo fOr logo repl:ovada, cobrir
nos-hemos de affronta á face da nação, e do
mundo inteiro, eremJS contradictorios com os
nossos proprios sentimentos, dar'emos prova
da nossa injustiça e da nossa leviandade, e
olfenderemos as prerogativas e atlribuiçoes do
poder executi vo que aind'l. nll0 foi despojado
dellas. Quando chegarmos ao lugar já acima
designado, fal'ei ver até á evidencia q ue a at
tribuiçllo de conferir titulos lhe deVê ficar livre
como essencialmente necessaria para desem
penho do alto ell1pr'ego e poder, que lhe tocou
em um governo representativo constitucional.

Nós devemos mesmo para a manutenção do
equilibrio politico dos poderes dar'-lhe toJa a
consideração, dignidade e força necessaria para
fazer mover o todo da rnachina social. Suppo
nhamos ainda que o poder executivo, incel'to
da legi~laçao, concedeu este titulo, afim de
premiar serviço tão assignalado, sem muita
justiça, havemos nós sem motivo ponderoso
revogai' semelhante g~aça? Havemos deslustrar
a alta dignidade do chefe· da nação? Ha vemos
de dar provas de que nos afoitamos a des
apreciar o governo? NilO, SI', presidente, nem
elle se houve com menos acerto, nem nós o
devemos fazer, porque nllo temos motivo sequer
especioso, Demais, sobre ser injusto seria im
prudente e perigoso. Desgostariamos esse mi
litar ii lustre que nos serve, que nos hOO1'a,
que tem contribuido e contribuirá para expellir
os nossos inimigos e firmar e consolidar a
caus~ do imperio, Qualquer outro procedi
mento que nll0 seja não fallar mais desta
materia, será contrario á nOisa honra, á nossa
gloria, á felicidade da nossa causa, e á
grandeza, dignitiade e lustre do poder exe
cutivo.

o Sr. Henriques de. Rezende : - Tem-se
tomado pelo odioso a indicação do Sr. Monte·
zuma, ~u a tomo pelo 0utl'0 lado, que segura
mente é a face verdadeira da indicaç11o, Nao se
trata do fa,~to, trata·se do direito, Eu estou
convencido que, havendo titulos, o l01'd é digno
de um delles, mas essa não é a questãO, a
questão é se ha lei que cree essa nobreza, e
esses titulos no Brazil. Dizem que quem dióse
mOllarchia, di' e nobreza, disse titulos. Para
milO é i SI) duvitio"o: a monarchias e'condem
se na mai" remota antiguidade, os titulos silo
mais modernos do que talvez se entende, Nilo
vamos mais longe, temos o exemplo na mo·
narchia, a que outr'ol'a pertencemos: muitos
annos depois da acclamação do Sr, D. Alfonso
HeOl'ique", é que nas cOrtes de Lamego se de
cretou que hou vesse nobreza; e sobre que
bases? Sobre o merecimento de serviço na~

cional.



224 SESSÃO EM 30 DE OUTUBRO DE 1823

Parece·m e já ollvir dizer; essas côrtes sllo
apocriphas, sabemos muito bem que os amjgos
da monarc:,hia pura, que tanto monta como
monarrhia ahsoluta, têm meltido em duvida a
existencia dessas cÔrtes, mas ellas sempre estio
verM em credito na naçllo portngueza, Mas
dizem, que quando o Brazil acclamou o impe·
radar, acclamou·o com esse poder de creal'
nobreza, e titulos, Tambem é isso duvidoso
para mim, talvez que os brazileiros se lem
brassem que essa nobreza tem feilo mais
males do que bens na Europa, Talvez que elles
se lembrassem do que diz GO'l1cler, que ha
seculo e meio toda a .Europa arde em g~lelTa, e
nada em sangue, e d~ssas guerras apenas duas
tiverllo motivo justifiCá.do, a guerra da' successllo
depois da morte de Carlos V, e parece-me qne
esta agora de Bonaparte. '

Ora, eu nllo sou opposto a que haja nobreza
no Brazil; TIlas digo que ella deve assentar
sobre outras bases 'difi'erentes das da Europa.
Talvez no Bt'azil se faça illvPl'sllo desses titulos,
na Europa mesmo elles têm mil differenças.
Portanto é preciso que por lei desta assembléa
se crel" e se regule essa nobreza no Bruzil. Decre
tada a nobreza, e titulos, mesmo para veri
ficar-se em !lIguem, ha muita gente boa, que diz
ser preciso um acto do corpo Il:'gislativo. Filan
gieri, que ninguem chamará tolo, ou anarchista,
diz que o monarcba ntlo deve ter o direito (eu
repito os proprios termos do autor, é nllo
insulto a nobreza) de privar o povo dos seus
pares para os elevar a urna aristocracia per
versa, e llnil·os aos seus interesses, que (') povo
por via, de seus representantes, é quem o deve
fazer, pouco mais ou menos é isto.

E' pois necessario, lorno a dizer que se de
crete por lei essa nobrezl\, e esses titulos, e
enttlo incontestavelmente o l07,d é digno delles.
Voto portanto pela indicaçtlo do Sr. Montezuma.

(Fallál'lIO tambem os Srs, Gomide e Monte
zuma, mas ntlo se entendeu o tachygrapho
Possidonio.)

O SR. ANDRADA MACHADO offereceu á iudi
cação a seguinte emenda:

(C Que se diga ao governo de Sua Magestade
Imperial que eO'\quanto a assembléa nllO de
cretar a existencia de distincções nobiliarias, e
de titulas, níl.o se dêm mais os ditos titulas e
distincções. - Andrada Machado.» - Foi
apoiada.

Declarou·se adiada a diSCUSS:lO, por ter já
dado a hora.

O SR. PRESlDENTE deu para a ordem do dia o
pl'Ojecto de constituiçtlo.

Levantou-se a sessão ás 2 horas e um quarto
da tarde.-Miguel Oalm:on du Pin e Al7neidc~,

~ecretario.

Sell§sào eID 30 de Outubro

PRESIDENCIA DO SR. RIBEIRO DE ANnRADA

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas
da manhll, fez-se a chamada, e acharrto-se pre
senles 71, faltaudo com causa os Srs. Pereira
da Cunha, Gondim, Pinheiro de Oliveira, Du
arte Silva, Ribeiro de Rezende, Andrada e Silva,
Alenc'ar, Carneiro de Campos, Arouche Rendon,
Araujo Lima, Costa Aguiar; e sem ella os
Sr!';. barão de Santo Amaru e Nogueira da
Gama.

O SR. PRESIDENTE' declarou aberta a sesstlo
e lida a acta da antecedente foi approvada.

O SR. SECRETARIO MACIEL DA COSTA deu conta
das parlicipa~ões de molestia elos Srs. Al'oucbe
Rendon e Costa Aguiar.

Leu depois o sE'gllinte officio do deputado
eleIto pell'l provincia da Parabyba, Virginio Ro
drigues Call1pello, em que participa que por
mo~stias que prova por dc.cumento, nao póc1e
executar a ordem da assewbléa, de 6 de Se
tembl'o, para comparecer no congl'esso.-Foi
remetLielo..á commisstlo de poderes.

Leu tambem uma representação da camara
da villa do Principe na comarca do Serro do
Frio, em que pedia que verificando-se a creação
de universidades fusse preferida a provincia de
Minas para assento de alguma delJas.- Foi
rcmellida á commisstlo de instrucçllo publica.

Leu mais o officio do governo da provincia
do Ceará em que participava a restaul'açtlo da
vilJa de Caxias, e da cidade de S. Lui;', do
Maranhllo,-Foi recebido com especial agrado.

Leu finalmente o officio do governo da pro
vincia da Parabyba relatando os successos dos
,dias 10, 11 e 12 de Setembro, e as medidas
que fizel'ão restituir ludo á ordem e tmnquil
lidade, e pedindo por fim a sua demissão.
Foi recebido com especial agrado, e rernellido
ás commissões reunidas de constituiçãO e jus
tiça.

O MESMO SR. SECRETARIO deu conta de duas
felicitações apresentadas pelo Sr. Gomide, uma
da cam ara da villa do Principe, e outra do
intendente e offjciaes da casa da fundiçãO da
villa do Sabará.- Forllo reC'ebidas com es
pecial agrado,

Passou-se á ordem do dia, que era adis
cuss:lo adiada, na sessllo antecedente, dos ar
tigos 14, 15 e 16' do projecto de constituiç:\o
com as emendas a elles offerecidas.

O Sr. Bispo Capellão-M6r pedia a palavra,
e expendeu largamente os principias em que
fundava uma emenda que otTereceu, do theor
seguinte:

EMENDA

«( ArL 14.-Ninguem será perseguido pnr
suas opiniões religiosas, uma vez que' nll.o of·
fendllO as leis e os costumes.
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( AI't. 15, -A religião da nação brazileira é
a catholica apostolica romana, unica mantida

, pelo estado,
( Ad, 16.-Algumas outras l'eligiOes serão

toleradas, quando se verificarem motivos justos
e urgentes j e o seu cullo particular ou pu
blico será determinado por lei.- Bispo, ca
pellão-m6?'. lI-Foi apoiada em todos os tres
artigos_

O Sr. Montezuma :-Eu pedi a palavra, não
para combatel' as razOes do illu~tre deputado,
que acabou de fallar, porque bem conhecido está
que sll.o mais filhas do ministerio religioso que
occupa, do que do~ principias de direito civil. E'
todavia mui louvavel- a defesa que toma, sus
tentando o que compete ao seu caracter j porém
elle mesmo conhece, e todos nós conhecemos
que o cnllo do homem para DeliS só póde ser
agradavel á mesma divindade sendo prestado
do intimo do cor'ação: isto já está demonstrado
pelo que se tem expendido. Disse porl:m o iI- J

lustre reverendo deputado que se fundava em
pri ncipios de theologia, e que nós apenas ti
nllamos argumentado com idéas philosophicas.

Eu, na verdade, nao sou theologo, e tão pouca
vocação tinha para tal estudo, que se meus
pais me tivessem mandado para a universidade
estudar tal sciencia, eu apezar de suas boas in
tençoes, se a aprendesse, seria o mais infimo
dos e tudantes. Ma", pergunto eu, por nllo saber
theologia segue-se que não reconheça um Deus
tal qual a fraqueza do 1J0mem póde conhecer?
Segue-se que nll.o tenha principios bastantes
para satisfazer Qe dentro do meu coraçll.o os
grandes e sagrados deveres do homem para
com Deus? Ora, se reconheço tudo isto, não
devo dizer que sei a necessaria Lheologia para
disputar nesta materia ? Eu quizera advertir ao
reverendo illustre Jeputado que nós aqui nll.o
tratamos da theologia fina, mas da t1Jeologia
grossa, e por esta digo que a doutrina do artigo
é exacta, segundo o meu modo de pensar, con
cordando nesta materia com as idéa!:; expen
didas na sessll.O antecedeu te pelo Sr. Rocha
Franco, que considero muito bem fundadas.

Observarei sómente que a parte deste artigo
14, em que se fana de direitos politicos, me
não parece propria desle capitulo j nós nao tra
tamos de direitos políticos, tratamos de direitos
individuaes j e por isso parece justo que guar
demos essa parte para quando tratarmos destes
direitos, pois é entll.o que compete designar quaes
sll.O as qualidades precisas para se gozar da
quelles direitos. Posto isto, eu entro em ma
teria, e digo que a liberdade religiosa consiste
no exercício pll3no do que me dicta o coração,
referindo-me a Deus; sendo assim, é evidenlis
sinto que posso prestar-lhes o cullo, que eu en·
tender que lhe erá mais agrauavel.

Se o iJlustre reverendo deputado, que com·
bate a doutrina desles artigos tem meios de

'l'OlIQ VI

destruir este argumento, estimari~ que o
fizesse para meu con vencimento, mostrando·
me que o homem n!lo tem esse direito. (r !lo
se entendeu no resto o tachygrapho José Gon-
çalves.) -

O SR. DIAS requereu que se lesse, e olfere
cesse á consideraçao da assembléa uma emenda,
que tinha feito na sessllo antecedente ao art. 14
e que nllo cbegára a propôt·.

O SR. SECRETARJO leu a dita emenda que era
do theor segninle :

«( A liberdade religiosa no Brazil estende-se a
todas as religiões que I ao se oppoem aos bons
costumes e ao estado; este porém póde usar
de sua 'autoridade quanto aos actos e ceremo
nias exteriores, sem obrigar comtudo a :lIguem
a lomar parte nellas. - Dias.» -Nll.o fui
apoiada.

Entrou a esse tempo na sala o Sr. Nogueira
da Gama.

O Sr. Rocha Franco :-Sr. presidente, de
pois de protestar á face desta assembléa minha
intima convicção de que.a religiao catholica
aposlolica romana é a unica verdadeira, a que
professo, e na qual só cumpre que sejamos salvos,
jul~o não estar em conlradicção com estes meus
sentimentos, quando offereço ao artigo em
quesUl.o o meu additamento a favor da religillo
judaica.

Se não obstanle isso, houver ainda qnem me
inl:repe, farei a minha defe a com o successor
dos apo tolos, coiu o vigal'io de Jesus-Chri ·to, do
a utor mesmo da reJigi:lo, que na cÔrte de Roma,
da metropole do catholicismo consente aos jn
deus o exercício publico da sua religiãO.
(A1Joiado.) Sabemos tambem pela historia que
os judeus subsistirll.o muito tempo no meio de
um povo tão orthodoxo, como o portuguezj e ao
menos pelo que tenbo lido, DIlo sei que fizessem
proselytos.

Subsistirão, sim, muito tempo em Portugal,
e a SLla eXI ulSão é aiuda agora notada por um
dos maiores erros puliLicos daquelle reinado;
e supposto ('os-e elllll.o diEfarçado' com razões
de estado, só póde achar desculpa nos IJre
juizos daqudle seculo. que ue!:;[a varte foi o
do fuoatislllo, do qual se a(;hava iscado o
conselho do rei pela maior pade, para des
credito dos natl.1raes, e que em breve devia
produzir o terrível parto da inquisição.

Insisto portanto em que passe o arligo, e com
elle o meu additamento.

o sr. Andrada Machado fazendo algullla,;
obseJ'vaçõe!:; sobre a sua emenda, (em I]ue IIÜO

se entendeu o tachygrapho João C-àetuno) e
querendo reformaI-a, mandou á IDeba a sub
emenda seguinte:

( Cada membro dãs cOllll11unhOes chri~tã5
póde professar a sua religi1l.o; mas o culto
publico só lhe pertencerá uma vez que a le
gislatura Ih'o conceda, altentas as circum-

29
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st<.mcias do tempo, lugar e estado de luzes
da nação j todos porém que seguirem estas
cornmunhOes podem gosar dos direitos politicas.
-..t1ndmda Machado.)I-Foi apoiada.

O SR. PRESJDENTE declarou adiada a discussllo
por ter dauo a hora destinada á leitura dos
pan::ceres.

O SR. SECRETARlO MACIEL DA COSTA leu por
parte da mesa a seguinte

PROPOS'l'A

(C Os secretarias actuaes da assembléa at
tendendo á necessidade que ha de se prover o
lugar de ajLldante do porteiro da secretaria,
que se acha vago, em ::onsequencia de não
o haver aceitado José Joaquim Borges, que
para elle foi proposto:

( Propoem Joaquim José Teixeira por nelle
concorrerem as qualidades necessarias para o
bom desempenho do mesmo lugar.

« Paço da assembléa, 30 de Outubro de 1823.
-João Seve1'Íano Maciel da Oosta, 10 secretario.
-Miguel Oabnon du Pin e Almeida.-José
Antonio da Silva Maia.-José Feliciano Fer
nandes Pinheiro.»-Foi approvada.

Leu depois o parecer da commis~ão de ma
rinha e guerra sobre a indicaçllO do Sr. Mau
tezuml1 relativa á admissão de oIficiacs lu
sitanos desertores aos corpos do exercito bra
zi!eiro, adiado na sessl10 de 24 do corrente.

o Sr. França :-Eu cuido pelo que diz o
parecer que ha relação entre elle e uma
proclamação em virtude úa qual farão esses
homens remettidos para aqui: peço portanto
a leitura dessa proclamação, para ver o que.
se lhes prometteu; é necessario que se
cumpra o contl'acto, que fez o general, mas
exceder-se de maneira nenhuma. Vejamos pois
quaes for11o as promessas.

O SR. MACfEL DA COSTA :-A pr.oclamaçao já
aqui foi lida, mo1S se a assembJéa quer eu a
lerei novamente.

Ó SR. ANDRADA MACHADO: - Nilo se pro
mettem sen110 terras.

O SR. FRANÇA:- Se não se passa disso,
opponho-me tambem a que se lhes dêm em
prego e soldo.

O SR. CARNEIRO DA CUNHA :- Como está á
m11o, é melhor que se lêa outra vez: onde ha
duvida desmancha-se.

O SR. MACIEL DA COSTA leu a proclamaç11o.
O SR. FI'\ANÇA ;-Muito bem; a nação nllo é

obrigada a dar mais do que se prometteu ; por
tanto preencha-se a condiçllo, com que estes
homens se passarllo para o nosso exercito, mas
isso só, e nada mais.

O Sr. Montezuma fez a analyse do officio, ou
resposta do ministro da guerra, e criminou este

pela medida tomada, suppondo-lhe até in
tentos sinistros e atraiçoados, depois combateu
o parecer da commis 110, mas nllo se pôde
seguir o fio do discu rso pelo que escreveu o
tachygrapho JoM Caetano, qne declarou nllo
ter podido acolllpanhal' o nohre Ol'ador pela
rapidez com que fallou,' e estrepito da rua,
cOl'9municado á sala pelas janellas que se
acliavila abertas.

No fim do seu discuI:so mandou á mesa a
seguinte:

EMENDA

« Pl'Oponho que do parecer da commisôllo
se risque tudo que é relativo á resposta do
ministro, declarando-se que o governo nenhum
motivo plausivel teve para assim -obrar: e
sendo de todo imporitico serem addidos aos
corpos os ofJ:iciaes em quest1l.o, determina a'
assembléa sejl'lo til'ados delles para nM en
trarebl mais, nem vencerem soldos, sendo to
davia vigiados pela policia. - O deputado

I Montezuma.))- Foi apoiada cm todas as suas
partes.

o Sr. Rodrigues de Carvalho :-Sl·. presi
dente, eu tenho bastante tolerancia para ouvir
as differentes opinioes dos homens, Dias nllo
convém indistinctamente guardar sempre o si
lencio, porCJue ás vezes póde tomar-se como
approvação do que se ouvia. Quando aqui se
tratou de Labatut, e um illuslre membro o
increpou de traidor, foi chamado á ordem, e
fez isto lima bulha extrclordinal'ia, todavia
·tratava-se de um general, que tinba sido preso,
e cuja conducta I era então suspeita, agora
trata- e de nm ministro de estado, e menos
posso ouvir emelhantes jncrepaçoes, isto não
sôa bem. Um ministro de estado faz parte do
governo, e as molas do governo nllo as que
remos estragadas.

Se tem crimes, a le1 o punil'á, mas nós
nfio temos autoridade de o insultar, nem antes
de provados os crimes, se o" tives e, nem de
'poi" de provados. Eu Flão conheço o ministro
da guerra, nem lhe tiro o meu chapéo ; mas
basta a qllalidade oe ministro d'estado para
ser tratado de outra maneira; convém muito,
Sr. presidente, que o governo seja respon
dido. Tratanúo agora do objecto, pergunto eu,
foi arbitraria o ministro no que fez? Digo
que 0110. Commelleu crime? Tambem não.
Logo, se nào foi arbitrariedade, se não foi
crime, porque nllo ha lei alguma que o marque
como tal, é injusta semelhante increpaç1l.o. NIlO
ha, na verdade, raz1l.o alguma para que se
estranhe, e tlIo asperamente, o procedimento
do governo. Que fez o governo? Continuou
tal vez uma indi,criçllo do general ou coronel
Lima, e uma vez que elle tinha convidado
estes homens a que viessem para nós, não se
lhe havia dizer no fim que fossem pedir es
mola. Se estes homens for11o mal conviciados)
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se foi impolitico admittil-os nas nossas fileiras,
onde el1es de faelo estiverão, e pugn~í'ão conlra
as outras phalanges, nllo póde disso arguir'se
o governo.

E;u digo pois o que o ministro ua guerra diz,
qu e não La lei infrigida. O decreto apontado no
oflicio vem alli para dar a razão de que cómo
addidos não passão adiaQte, não têm direito a
dizer, eu quero ser {enente porque sou alferes
mais antigo, etc., gosa unicamente dai! honras e
do soloo da patente que tem. Quanto a serem
distribuidos pelas 'guardas, com isso nada tem
o mipistro da guerra, sllo detalhes do regi
mento, pejos quae" se nomeão os officiaes, que
enlrão para este ou aquel1e serviço. Comtudo,
eu estou persuadido que o ministro obrou mal,
mas mal pelas circumstancias, porque real
mente não lhes vejo crimes que os embaracem
de ficar no BraziJ, seria mais acertado que
uM entrasse em serviço agora, mas era indis
pensavel dar-lhes alguma cousa para viver, pois
feito o convite, como já disse, não se Mo de
mandar pedir esmola.

Estas são as minhas idéas, e por isso de ne
nhum modo posso convir nas rabiscas, de que
falla o illustre deputado, lançadas no parecer
da commissllo. -

O Sr. França mandou á mesa a seguinte
emenda:

cc Que se diga' ao governo que vjsto a pro
clamação do governadlJl' das armas Lima nno
ter prometLido, nem soldo, nem postos no exer
cito do Brazil aos ofliciaes deserlores da tropa
luzitana, mas vantagens de outra especie, sejão
os mesmos officiaes demittidos do serviço, e se
lhes realise pelo governo a!)uil1o sómenle, que
se lhes prometteu, e proclamou.-O deputado
Fmnça. »-Foi apoiada.

O Sr. Nogueira da Gama :-Sr. presidente,
a Gommissão de marinha e guena, quando
pas~ou a tomar em consideraç1l.o a indicaçl10 do
Sr. deputado Montezuma, procurou discorrer
sobre a materia imparcialmente, apresentando
a esta assembléa o J'esullado de suas combi
nações, sem escogitar cri mes aerios, nem
usar de comparações indiscretas, meditou com
madureza e circumspecção sobre o caso, e
sobre a resposta do ministro, e achou que
não havj~ lei alguma infrigida, e que o mi
nistro não lendo alterado lei alguma, não havia
lugar para ser aecusado, e reputado criminoso,
e que o seu procedimento estava dentro dos
limiles das attribuições do governo, pois que
competindo a esle providenciar aquelle caso,
efi'ectivamente det'a as providencias que lhe pa
recerão convenientes.

Achou porém, que não era politico o passo,
que havia sido dado nas actuaes circumstancias
admiltindo-se no nosso exercito esles hom~ns,

que tinhão sido ofliciaes no exercito luzitano,

nesta conformidade apresentou o seu parecer,
e quando pensava ter feito da sua parte tudo
quanto competia ao seu dever"se vê increpada,
se vê Iudibl'iada, e tratada com os nomes gros·
seiros, e indecentes que a malignidade póde
excogitar, e muito improprias desle augusto re
cinto, é verdade que tambem ouvia accusar
com os nomes de traidor, ignorante, e falsa~io

um ministro de estado, cousa na verdade digpa
de espanto. Ou nós queremos, Sr. presiden le,
sustentar o systema, que adoptámos, ou nll.o
queremos; se qneremos, devemos pugnar por
todos eis direitos crue pertencem a esta assem
bléa, deixando aos outros poderes politir:os os
que são da sua altrihuição e competencia, nllo
devemos procurar destruir o governo, devemos
antes ir muilo de accordo com elle em todas
as cousas, que são proprias das suas altri·
buições e da sua parlicular competencia.

Pelo nosso regimenlo somos inhibidos de
dizer injurias, e de usar de expressões gros
seiras e of'fensivas conlra qualquer individuo j

enlão, Sr. presidente, como V. Ex. nM chamou
á ordem o Sr. deputado Montezurna, logo que
tratou de ignorante, falsario e traidor a um
ministro dê estado, sendo até contra o regi
menta? Que provas tem o Sr. deputado de ser
falsario e traidor o ministro? Se teru taes
provas, mostre-as, apresente·as, não se ca·
lumnia assim um mini Iro de estado, para de·
pois dizer, como costuma, que se enganou.

O passo elo governo póde ser taxado de imo
politico, mas nunca de criminoso. Para que fez
o Sr. deputado Monleznma esta indecente grita,
para que usou de lantos nomes injurioso ?
Assim se af'fL'onta, aS5im se alaca a honra de um
ministro de estacio, para depois se concluir o dis
curso, propondo, que se diga ao goveruo, que o
procedimento do ministro nM foi politico, e que
sejão estes homens lil'ados do corpo militar?
Isto mesmo foi o que dis. e a com missl1O,
reconhecendo que nãO havia crime ou infracçl10
de lei, e taxando ómente este pas o de impo
lilico nas actuaes eircumstancias. Porque entllo
é accusada. a commissão com expressões im
proprias, indecentes e até horroroRas ?

Isto, Sr. presidente, é em verdade muito
duro, e insupportavel. Quew tem honra e bl'io,
quem tem probidade, e foi educado com decen
cia, custa-lhe muito a servir assim. Como todos
os membros da commissl1o são taxados de igno
rantes e indignos, e para afinal se tirar a mesma
conclusão, que tirou a commissão? E' na ver
dade de admirar a maneira que o Sr. Monlezuma
tem adoptado, de fallar nesta assembléa, sup
pondo crimes na sua imaginação, e ata·
cando a torto e a direito! Eu nll.o sei a que
attrihua este systema. Suspendo o meu discurso,
para nll.o exceder os limites da decencia, com
que se deve fallar neste recinto, esperando
que a assembléa haja de tomar bem ade-
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qlladas medidas, para evitar os males que se
pL'On1ovem.

O SR. MONTEZUMA : - Peço a palavra para
responder.

O SR. PRESIDENTE :- Está adiada adis usst\o
pela hOJ·:I.

O SR. MONTEZUMA :- Eu só qlleria mostrar
em· que me fundei, para me justificar.

O SR. FRANÇA :- O nobre deputado em tempo
competente poderá mostrar o qlle quizer, agora
está adiado o parecer.

O SR. PRESIDENTE deu para a ordem do dia,
1°, a eleiçao da mesa, para o mez de Novembro,
2°, o rE1gimento da assernbléa.

Levantou-se a sessao ás 2 horas e 8 minutos
da lal'd~.-Migt~el Galmon dt~ Pin e Almeid~,

secretal'lo.

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA

PARA .JosÉ JOAQUIM CARNEIRO DE CAMPOS

111m. e Exm. Sr. - A assembléa geral con
stiluinte e legislativa do imperio do Brazil,
approvando o parecer da commissao de fazenda
s?br~ o officio do governo provisorio da pro
VJnCla de Pernambuco, relalivo ao augmento
de ordenados dos orficiaes da sua secretaria ;
m'lnr!a parlicipal- ao governo que precisa lhe
sejllO transmillidas, quanto antes listas dos
officiaes effecli vos de secretaria de todos os
governos próvinciaes., o numero delles que pre
cisa cada uma das ditas secretarias, seus orele
nado'> e emolumentos, para se procedeI' a um
regulamento geral em que se estabeleçao or
denados fixos sem emolumentos, por cuja
fin11 resoluç!l.O deverá esperar o referido
govemo provisor'io, sendo-lhe participada pela
respectiva repartição. O que V. Ex. lev:lrá ao co
nhecimento de Sua Mageslade Imperial. .

Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em
29 de Outubro de 1823.- João Seve1'iano Ma
cieZ da Gosta.

PARA o 1I'lESl\1O

IIlm, e Exm. Sr. - A assembléa geral con
stituinte e legislativa do impcrio do Brazil
manda lembrar ao governo a execllção da re
solUÇãO da mesma assembléa, que lhe foi par
ticipada por avi o de 30 de Maio do corrente
anno, relativa á publicação de um manifes'lo,
em que se mostre ás nações a jllstiça da coo
duda do Brazil desde o dia 12 de Outubro
de 1822, e os generosos sentimentos de que se
acha animado para defendet' e sustentar a causa
sagrada da sua independencia 5J libel·dade. O
que V. Ex. levará ao conhecimento de Sua Ma
geslade Imperial.

Dens guarde a V. Ex. Paço da assembléa,
em 30 de Outubro de 1823. - João Seve?'iano
:MacieZ da Co,%a.

Sessão em. 31 de Outubl'O

PRE$JDENCIA DO !iR. RIBEIRO DE ANDRADA

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas
da manhã, fez-se a chamada e achál'ão-se pre
sentes 72, faltando com cansa os Srs. Peceira
da Cunha, Aralljo Gondim, Pinheiro de Oliveira
Ribeil'O de Rezende, Andrada e Silva Alencar'
Cosla Aguiar, Araujo Lima e Duarte' Sil va j ~
sem ella os Srs. Rodrigues de Carvalho, Couto
Ferraz e Rodrigues da Co!;ta.

O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão
e lida a acla da antecedente foi approvada. '

Passou-se á ordem do dia, que el'3 em 1°
lugar a eleição da mesa.

O Sr. Andrada Machado :-CCJII10 se"uuua
feira é dia em que os catholicos costumã~ ouvir
missa por ser o destinado pela igreja para
commell1orução dos defuntos, parecia-me justo
que esta assembléa o declara ',e feriado. Queira
V. Ex. a'>sim propôl-o para vel' o que se
resolve.

Consultada a assembléa decidio que não hou
ves e sesstlo.

O Sr. ve.rgueiro : - Eu acho muito justo o
que se dellbel'Ou, mas como é certo que temos
a fazer trabalbos consideraveis, tambem acho
muito justo que para compen ar esla falta le
nbamos uma hora mais de trabalho nos qualro
dias seguintes.

O SH. PREsIDEN'rE fez a proposta, e foi I'e
jeitada.

Procedeu-se á eleiçãO, e obtivel'ão maior
numero de votos para presidente os Srs.
Maciel ela Costa e Ribeil'o de Andrada, e
entrando por isso em segundo es mLinio
sahio eleito o Sr. Maciel da Costa com 50
votos. Seguia-se a eleiçãO de. vice-presidente e
obtiverM o maior úUlllero de votos, o Sr. Car
valho e Mello com 14, o Sr. Pereira da Cnnha
com 7 e o Sr. Si! va Lisboa tam bem com 7,
e devendo primeiro decidir a sorte o empate
entre estes dous senhores deputados, ponde
rárão alguns que o Sr. Pereira da Cunha se
achava com licença de um mez, e que parecia
ocioso enlrar em nova votação.

Em consequellcia dislo consultou o SI'. pre
sidente, á assembléa, e decidio esta que nllo
entrasse em escruLinio o Sr. Pereira da Cunha.
Eotrárão portanlo só os Srs. Carvalho e MelJo
e Sil va Li'3boa, e apurados os votos sahio eleito
o SI'. Carvalho e Mello com 39 volos.

Passou-se íÍ dos secretarias, e com maioridade
rela li va suhirão pal'a cl'fectivos os Srs. Miguel
Calmon com 39 votos: Maia com 28: Lopes
Gama com 21; Galv.ão com 20; e para sup
plentes os·Sl's. li\':l'I1andes Pinheiro com 16 e
Costa Carvalho com 14.

Entrou-se na 2" parte da ordem do dia, que
era o regimento da assembléa.
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cc Art. 168. Os intervallos assignados para o
processo de qualquer pl"Oposta, segundo o cap.
6° e 7° nunca poderáõ ser menores, senão /lO
caso de urgencia reconhecida na fórma do ad.
163. ))-Fói approvado.

(C Art. 169. Os dias para continuação dos
debates (art. 9°) serão propostos pelo presidente,
seguindo-se a respeilo da sua approvaçil.o o qlle
fica dilo nos arts. 65 e 66. )-Foi approvado.

cc Art. 170. Não se procederá a sessll.O se·
creta sem que a assembléa, pl'ecedendo dis
cussno, decida se o negoéio a re.ql1er, ou não. ')

O SI'. Andradu Machado:- fJ artigo ua
um elro da imprensa porque onde diz se o ne
gocio a TequeTeT deve ser se o negocio a 7-equeT j .

agora quanto á doutrina ha já resoluçãO da
assembléa, e na acta respectiva se ha de achar
que fica ao arbítrio da mesa o decidir se deve
haver sessão secreta, con hecendo do moti vo
que se offerece para objecto, della.

O SR. MONTEZUJ\1A: - Não ha duvida j eu
me oppuz a que a mesa decidisse se havia mo
tivo para sessllo secreta, e lembra-me muito
bem que passou conlra o meu volo. -

SR. ANDRADA MACHADO: - Porlanlo é pre
ciso redigir de novo o artigo j c creio que ficará

,. a doutrina corno convém unindo o que se de
bate com o art. 171 j em lue se dá uma es
pecie de privilegio á proposta do governo para
sessão secreta; por isso peço a V. Ex. que
mande ler o dito artigo 'para entrar em dis
cussão com o que já se está discutindo j e eu
manda['ei urna emenda.

O SR. SECRETARIO lel1 o artigo concebido
nestes termos:

(C Art. 171. Quando O, governo propuzer que
se proceda uma sessão secreta; far-se-ha sem
discussão preliminar, e nella se examin rá o
objecto proposto, para ver se ba de continuar
a tralar-se secreta ou publicamente. )

O Sr. Andrada Machado: - Eis-aqui a
minha emenda: .

cc Em lugar dos art. 170 e 171 subsliluo o
arligo llnico:

(C Não se procederá a sess:lO secreta sem
decisão da mesa, e na dita sessão se examinará
o objecto proposto, para ver se se ha de conli
nuar a tratar-se secreta ou publicamente.
Ancl1'ada Machado. )l-Foi apoiada.

O SR. PREsIDENrE: - Como ninguem pede
mais a palavra vou propÔ!' o art. 170.

o Sr. Andrada Machado: - POL' bem da
ordem úll.o se póde propôr isto novamente á
votaçãO j é materia venciela j já resolveu a
a sembléa que não houvesse discu. sllo preli
minar, e portanto não se ha de pôr a votos o
que já está vencido j se ha duvida recorra-se á
acta. O que se ha de propôr é a redacçãO, e
não a materia.

O SR. SECRETARIO MACIEL DA COSTA :-A acla

é de 21 de Julho, e eu leiu o que se venceu
sobre a proposta do Sr. COLmeiro da Cunha
para ha ver se ~ão secreta, Ei -aqui o que diz a
acta:

(( O Sr. Carneiro da Cunha apresentou uma
moção que pedia fo-se objecto de se são seCL'eta j

f.lllárão alguns Sl·~. deputados que, vÍ'lo Mo
ser claro o regimento a esse resfleito, se tocaria
á mesa ou :i assernbléa decidir da urgencia da
sessllO secreta quando para esta se PL'opuzesse
algum assul11pto j assentando-se por fim que
essa declaração pertencesse á mesa. »)

Julgou-se a ll1aleria discutida, e o SI'. presi
dente propoz :

1.0 Se ficava em vigor a resoluçãO anterior da
assembléa que corrigia o ad. 170.-Venceu-se
qlle sim.

2.° Se passava a emenda do Sr. Antlrada
_Machado.-Foi approvada.

(C Arl. 172. As actas das sessões secrelas
serào lavradas em livro separado. » - Foi
approvado.

C( Arl. 173. Logo que ti ver ce sado o motivo
porque se lizerão::Js sessões secretas, tenha-se
ou nao preenchido o fim para que se destinarão,
o secretario da assembléa a quem competir fará
o relatorio circllll1stanciado do que se passou
nas ditas sessões j e este relatorio será litlo em
sessão publica, e inserto na acta. )

o Sr. França :-Eu creio que ua uma lacuna
no contexto do artigo que se acha em tliscussll.o ;
e vem a ser do moelo com que se ha de re olver
a publicidade dos negocios [ratados em sessllo
secreta, logo que tiverem cessado os motivos
que fi occ~sionarllo.

Isso depende de 11m jnizo C(ne a assembléa
deve f'lzeL', e esse juizo nào pódc seI' pronun
ciado enllfJ por uma resoluçil.o tomada depois
de di llutida sobl'e uma indicaçãO j a qual, se fôr
tl'Ulada em sessão publica, deve necessaria
mente dar a conhecer ao publico o assumpto
que se tralou em segredo j e isto ainda aoles
qne se decrete a publicidade do mesmo
a""umpto. Entendo pois que se deve acaulelar
este inconveniente pratico no regimento, estabe
lecendo-se ahi as condiçoes precisas, verificadas
as quaes se haja de patentear o negocio, que
em segL'edo por então se tratou' porque, preen
chidas que sejão conbecidamente as ditas
ctlndiçCles, as aponla qualquer dos Srs. depu
tados em urna indicaçllo propria, em que haja
de promover a publicação da materia. Salva a
redacção, a minha emenda ao ar ligo é a se
guinte:

cc as sessOes -ecretas se marcará a época,
011 as condições, vel-ificadas as quaes se haja de
fazer publica a resoluçllO secreta da assembléa.
-O deputado F7'ança. »-Foi rejeilada.

O SR. ANDRADA MACHADO mandou tambem a
sr.guinle :

,
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« Ao art. 173: depois da pala vra sec't'etas
accrescente-se o que ge di'rá em segredo.- An
drada Machado. »-Foi apoiada.

Julgou-se discutido o al'ligo, e posto á vo
tação com a emenda do SI'. Andrada Machado,
foi approvado.

O SR. MARIANNO DE ALBUQUERQUE retirou-se
por incoOlDlodado.

cc Art. 174. Tet:minada a sesstlo, os se
cretarios na presença do J=lrtsidente combinaráO
as Ulinutas que tiverem feiLo, e concordadas
ambas o presidente as rubricará. ,)

O Sr. Jo'ernandes Pinheiro :-Eu pedi a pa
lavra para chamar a altençl10 da assembléa
sobre a doutrina deste artigo, que ainda se
nll.o paz em execuçl'l.o pelas difficuldades que
se tem enconLrado na pratica; parece·me que
talvez fosse conveniente voltar á com missM
para o reformar de maneira que possa ob
servar-se.

O Sr. Andrada Machado :-Confesso que a
pratica nl'l.o é essa: mas a meu vêr tem sido
uma pratica fóra da 9rdem; o que determina
o regimento é mais coberente.
Serve a comparação das minutas para evitar os
enganos, e o Sr. presidente só rubrica depois
de comparadas; confesso que é maior o tra
balho, mas o que se pratica é menos se
guro.

O SR. PRESIDENTE declarou adíada a discus 110
por dnr a hora da leiLura -das indicaçoes e pa·
receres.

O SR. ANDRADA MACHADO, por parte da
commissll.o de poderes, allegando urgencia, leu
os dons seguintes pareceres:

PRIMEIRO

(C A commissào de poderes confrontando os
diplomas dos deputados da província de Minas
Geraes com a acta- geral da apuraçl10 elos
votos, reconhece que o SI'. Luca~ Antonio Mon
teiro de Barros, f um dos vinte deputados dJl
sobredita provincia de Minas Geraes; tendo
reunido 339 votos, e que está nas circum
stancias de vir tomar assento, nl10 obstaute
deixar de apresentar o seu respecLivo diploma:
e porque com a enLrada do dito Sr. deputado
fica completa a representação da provincia de
Minas-Geraes, que se achava interinamente
supprida pelo SI'. deputado sllpplente José Cus
todio Dias, parece á com missão, que ficará
desnet::essaria a residencia cio dito Sr. depu
tado supplente, logo que compareça o Sr. de
putado Lucas Antonio Monteiro de Barros nesta
asserobléa, que nl10 poderá deixar de sentir a
falta da cooperação do Sr. deputado supplente
José Custodio Dias, tendo em Jemb,'ailça seus
esforços desde a inslallação desta assembléa
até ao presente.

(C Paço da assem bléa, 29 de Outubro de

1823.-NIanoel Jacintho Nogueira da Gama·
-Antonio Gados Ribei't'o de Andrada Ma
chado IJ Silva. »-Foi approvado.

SEGUNDO

« A commisstlo de poderes em consequencia
da indicaçno, que fez o Sr. deputadn Caldas,
para que se houvesse de chamar o deputado
supplente, a quem competisse pela maioria de
votos, para vir tomar assento nesta assem bléa,

. visto que nl'l.o tem comparecido o Sr. Miguel
Joaquim de Cerqueira, deputado pela provincia
das Alagôas, passon a examinar a acta geral da
apuração dos votos feita na camara da capital
das Alagôas; mas nno achando nella decla-.
rados os nomes de todos os que obtiverãO
votos nos differentes coJlegios eleitoraes, vindo
sómente especificados os nomes dos cinco de
putados, que devia dar a provincia, nno.. póde
saber quem seja o sl1rpl~te, a quem se deva
avisar para vir tomar assento nesta flssembléa,
sem que venha da camara da capital das
Alagôas a declaraçl'l.O de todos os que obti
verão votos nos differenLes collegios eleitoraes:
para o que é a commissllo de parecer, que
se expeça a competente ordem á cam ara da
capital das Alagôas.

« Paço da assembléa, 25 de Outubro de 1823.
-Manoel Jacintho Nogueira da Gama.-An
tonio Cm'los Ribei:ro de Andr'.Lda Machado e
Silva. »-Foi approvado.

Seguio-se a indicaçno do Sr. Montezuma
sobre a verificação dI) titulo de marquez do
MaranhãO dado a lord Ccchrane; adiada com
a emenda do Sr. Andrada Machado na sessão
de 29 do corrente.

o Sr. Carvalho e Mello : - Sr. presidente,
na 1" sessão, em que se tralou desta indi
cação, sustentei coro argumenLos' a meu ver
inveuciveis que nno cumpria fallar mais nesta
materia, nem mandar dizer sobre ella cousa
alguma ao' governo; mas os meu raciocínios
farão taxados de más l:onclusOes. Eu não
cosLllmo dizf>r sarcasmos, nem jámais toco le
vemente a pessoa de algum deputado. Quando
nâO bouvesse um regimento, que nol-o veda,
havino sempre às_ regras da justiça e da de
cencia.

Costumado a discutir materias de alta pon
deração na presença de pessoas de summo
respeito nas conferencias publicas que hou
verno perante ellas, aprendi os limites da justa
e devida moderaçl1o. Tenho dado deJla tanLas
provas no meu cumporLamento publico e par
ticular, que jámai me poderia persuadir de
que as minhas expressOes, geradas sempre no
seio da jusLiça e do patriotismo, fossem is
cadas de veneno, nem pudessem ferir as opi
niOes dos meus iJlustres collegas.

Se algumas vezes a força das minhas ex
pressões e o enthusiasmo e energia com que
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me explico, excede algum lanlo a moderaç:lo
do meu caracter, é por certo por eslar apo
derado da exactid:lO e verdade da minha opi
nião.

'.lenho além destes outro motivo para re
gular a minha couducta ne'ste auguslo recinto.
A liÇão que desde muitos annos tenho de lodos
os papeis que referem a marcha das camal'as
das nações, que nos devem servir de meslras
a esle respeito, é a minha guia; e nelle~

mesmo apezar da harmonia e moderação dos
seus membros, tem havido necessidade de
serem chamados á ordem.

Ainda modernamenle houve em Inglaterra
enlre o illustre ministroCanuing e Mr. Howe'uma
porfia indecorosa que chegou a ponto de obrigar
o presidente a chamar o sargento de armas,
o que se accommodou protestando ambos es
quecerem-se de tudo que havia passado. Já
mais eu quizera que por principio algum
publico ou particular se entendesse que eu
atacava de proposito uma indicaç:lO de qualquer
illustre deputado.

Supponho-o como cu animado do zelo de
bem servir á patria, nem estes principios
podem desviar a alguem para chegar ao ex
tremo de proferir expressoes injuriosas que
passllo a atacar a outro deputado. Debaixo
deste protesto lencionei sempre nM sahir dos
limites marcados, e seria injurioso a nós mesmos
que esla parte do povo, que vem ouvir-nos
fallar de seus interesses, pi esenciasse que nos
desvairamos da carreira que deve trilhar um
deputado homem de bem.

Passo a fallar da materia e reduzil-a-hei a
tres pontos para discorrer com mais precisilo e
certeza:

1.0 Que esta concessil.o não é contraria aos
principias geraes do direilo monarchico-consti-
tuc:ional. -

2.° Que é conforme coro a legislaç:lO exis
tente.

3.° Que ainda quando conlivesse alguma
irregularidade era incon·veniente e indecoroso á
naç:lo pretender revogaI-a.

Todo o governo que se chama constilucional
ou representativo é um composto que se re
cente mais ou menos dos tres governos sim
plices que se challlão monarchico, aristocralico
e democralico.

O governo monarchico-constitucional é igual
mente composto do que ha de melhor na mo
narchia e democracia j e os philosophos poli
ticos, que exaltllo tanto a sabedoria e vanlagens
delle, d1lo por eausal o ter-se ajuntado o que ha
de bom e util nos governos simplices, afastando
o que ha de máu ou perigoso li liberdade civil e
politica do cidadão.

No regular as attribuiçoes de cada um dos
poderes e formalisar o ju:>lo equilibrio consiste
a sabedoria e vantagens desta instituiçàO. Mas
qualquer que seja este arranjamento a parte

essencial de cada uma das fórmas enlra sempre
no sy lema j e muito essencial é 00 governo
monarchico o lustre, força e dignidade do chefe
da naçàO.

Para esla se sustenlar é muito conveniente e
ju;;to que o monarcha lenha o podei' de con
ferir graças e mercês aos cidadãos benemeritos,
Sem esta faculdade ou prerogativa diluinuia-se
em demasia a dignidade do soberano. Assim o
explicãO os publicistas que melhor fallàO de ta
maleria, e entre elles o moderno Fritot : assim o
praticào as naçOes illuslres que têm o governo
representali 1'0.

Além disto Sua Magestade foi acclamado
imperador constitucional pela naç:lo e depois se
couvocou esta assernbléa constituinle para re
gular os limites das atLritmiçoes dos diversos
poderes.

Elia não chegou ainda ao ponto de que tra
lamos, por conseguinte nada fez ainda que
diminuisse as faculdades essenciaes do mo
marcha constiLUcional, e a graça concedida foi
por effeito de tal faculdade sem haver lei que
lh'a diminuisse ou coarctasse.

E' portanlo evidente que Sua Mageslade e o
governo obrou a esle respeito em con equencia
dos poderes monarchicos de que está reve lido
por legilimo titulo; foi de conformidade com o
eothusiasmo nacional e dos representantes do
povo, e foi de tão boa fé qne se persuadio que
honmntlo o varllo benemerito qne reaquistára o
MaranhllO, promovia a gloria e fidelidade da
naçlJ.o.

Semelhante graça nllo era portanto contraria
á determinação de lei alguma, porque nllo a
havia, e a que se prelende estabelecer no pro
jecto de constituiçàO nem eslá sanccionada, nem
~aberemos se o será; e póde bem ser que
razOes luminosas e invenciveis argumenlos
excepluem os tilulos e outras mel'eês desle
genero das fórmas de uma lei, que lerá summas
difficuldades elll regular por miudo os serviços
em que caiba recompensa de tal nalul'eza j

além tle que nimios escrupulos tolhel'lia a
liberdade e faculdade de dar os premios por ser
viços relevantes, que deve ser considerada re
galia ou prerogativa do chefe da naçllo.

Accresce, como já disse da primeira vez, que
nàO est~va revogada a lei que permilte aos
soberanos o conceder eslas mercê~,

Digo finalmente, que seria sobremaneira
indecoroso á nós e á naçàO revogar esta graça
ainda quando o pudessemos fazer: dariamos
provas de injustiça, de falta de generosidade
e até de que desaca avamos o chefe da naçllo,
e tendiamos a desfazer a harmonia dos dous
poderes, quando pelo contrario, o executivo
nos dá provas muitas vezes do quanto a
deseja conservar, mandando consultar e~ta as
sernbléa em diversas occasiaee e sobre pontos
em que nós mesmos temos declal'ado per
tencel'-Ihe a decisão.
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Sr. presidente, sejamos justos e generosos
com os que bem ser em á patI'ia i mostremos
que somos civilisados ':Iuando damos bom
gasalhado aos estrangeiros e quando premiamos
com mno larga os que vêm servil' a nossa
caus~.

O intrepito e valoroso almirante fez-nos ser
viços assignalados na Bahia e Maranhll.O: re
cahirão na sua pessoa, illuslre por nascimento
e aHos feitt)s, as graças de grll.-cruz e marquez ,
incitado por estes estimulas de recompensa
e de gloria continuará a servir a nossa cau a:
lavemos ao menos esta nodoa de querer re
vogar as mercês com um esquecimento per
petuo desta mesquinha lembrança; e espe
rando que os serviços continuem, gozaremo~

do feliz resultado com o prazer que dá aos
bem intencionados o desejo ardente de bem
servil' á paU'ia.

o Sr. Silva Lisboa: - Sr. presidente, a
proposta do Sr. Montezuma para se nno ve·
rificar a mercê de S. M. Imperial, do titulo
de marquez do Maranhão, que fez ao lord
CocLrane, ainda que reconheces~e o insigne
merito e serviço deste nosso primeiro almi
rante do imperio do Brazil, com o fundamento
de que esta augusta assembléa ainda nllo fez
lei, que autorise dar titulas de nobreza e que
o mesmo deputaria entende ser contra o es
pirita do ado(ltado systema constitucional que
tem por base a igualdade dos cidadnos é, no
meu fraco juizo, estmnha e inadmissivel.

Concordo no que eUe diZ sobre a magna
nimidade do lord Cochrane no conceito de
tal proposta; porque tendo nascido no paiz
classico da liberal constituiç11.O, n11.O póde es
tranhar, que só se reconheça o reino da lei,
pospondo-se todas as considerações de pessoas.

Sem du vida alli o partido da opposiÇão
muitas vezes faz objecyões, as menos fun
dadas, s6 para se provocar diticussll.O,

E lá recente a memoria do que Mr. Burdet,
com seus sacias no parlallH~nto, aCI'emente
djsse con tra o voto de af/1'adeci7nento e do
titulo dado ao marechal Beresford e ao lord
Wellington, depois das batalhas de Albuera e
Salamanca, eLc., achando que esses mestres de
guerra tinhão com grandes meios (eito pe
quenas proezas. Taes opposições são sem con
sequencia em uma nação, que sabe fazer jus
tiça aos grandes homens, e que só se regula
pela opiniãO publica.

Animo·me a affirmar, que no Brazil tam
bem se fará plena justiça ao nosso imperador
e ao lord Cochrane, pelo titulo que com tanta
singularidade se controverte. O amor da patria
vencerá.

Como se póde desconhecer o direito com
que fui dado e o mel'ito sobre que recabio ?

Na verdade, a mercê tem a dignidade de
Ler sahido, por assim dizer/ acrisolada da

casa da moeda da honra imperial, e foi á
uma voz, applaudida pelo povo desta côrLe,
sem que em um só dos periodicos que mais
se disLingilem em licenciosidade se fizesse a
menor duvida.

E como se poderia duvidar, com sombra de
razão, tendo todos os brazileiros senLido os
bendicios, e até já experimentado os optimos
ulteriores etieiLos da restauração da Bahia e
Maranha.o. e com a distincção dos serviços
do lord, de ser a sua victoria incruenta?

Póde·se dizer com o consul de Roma 
vimos sem sangtLe a cidade.-Est3 'lugusta as
sembléa tem determinado, que, por ora, se
guaraem as leis da antecedente monarchia.
Por estas ,o qoe exercia a antoridade, de
chefe da TlIIÇ110, tinha direito de dar titulas
de nobreza; e na ordenação do reino Iiv.-Q°
til. 42. E' expressamente enumerada a cada
de mercê de qualquer titulo, que He vai ex
pedir e passar pela chancellal'ia para se verificar
a graça.

Portanto o nosso imperador tinha toda a
razão de se considerar: com direito de dar
o titulo de marquez ao lord Cochrane, es
tando 11a po.;se do poder executi vo e tendo
já dado outros titulas, ainda que de menor
graduação e com mais prudente sobriedade,
sem qlJe no corpo legislativo ou no publico
houvesse a menor duvida, ou estr&nheza.

Sr. presidente, seja-me permittido aqui re·
cardar- casos analogos. EI-Rei D. José I deu
o titulo de alteza ao conde de Lippe, pelo
merito e serviço deste egregio genel'al, não
obstante que pela slla candura declarasse que
não podia nefander a Portugal na invasão das
forças combinadas de França e Hespanha,
mas só organisal' o exercito portuguez e fazer
guerra de postos, emquanto a negociação e a
mediação de Inglaterra não trouxes e a paz.

El-rei D. João VI deu titulos ao mal'echal
Beresford e ao generali SiOlO lord Wellington,
até condecorando a este com o maior bl'azão
da monal'chia pm·tttgueza, norueando-Q duque
da Victoria.

As cÔrtes de Hespanha, na ausencia e prisão
do rei em França, derão a es!)e heróe uma
das mais bel1as terras do paiz. O principe
regente, ora rei de Inglaterra, quando veio a
noticia da decisiva batalha na Victm'ia, es
creveu de seu punho ao vencedor, dizendo
lhe que não tinha com que remLJnerar os
seus serviços e que 6 em signal da real
estima e confiança, lhe I'emetlia .0 bastãO
de feld-marechal do Reino·Unido. E quando
o lord Ca quem já tinha dado o titulo de
marquez, accrescentando-lhe depois o c!e duque)
veio a Londres, não houve jámais no paiz
recepção e acclamação tão triumphal do POI'Oi
e aquelle soberano até lhe fez a honra, sell1
exemplo, de o levar na sua carruagem ao templo
a dar gt'aças a Deus.
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Sr. presidente, recorramos aos annaes da
sagrada escriptura. Lemos lia chronica de As
suéro, que, quando esle monarcha quiz re
munerar a um dos grandes servidores do
imperior, perguntára ao seu primeiro ministro:
que se fa?'á ao J,omem a quem o ?'ei quer
honra?'? O ministro lhe indicou a honra
maior que lhe podelia fazer, para dar ao
povo testemunlJO do quanto o prezava.

Podia entllo o nosso imperador, tendo ante
si o exemplo do 'Voto de agmdêcimeuto, que
esta augusta assembléa t1l.o enthusiasticamcnte
ostenta ao lord Cóchrane, permanecer esta
cionario e estupefacto observador do jubilo
publico e dos lances dos coraçOcs, que de
rojo <:oncOl'l'ilío a applaudir ao heróe, sem
tambem lhe dar alguma demonstraç1l.o digna
da generosidade imperial?

De certo, esta augusta assembléa nllo é,
nem jámais quererá ser, o executor do de
creto do pai do no~so imperador, que, con
stituindo-o regente do Braúl, lhe pl'ohibio
dar commendas e titulos; e desde que os
brazileiros, ouvindo a voz do seu principe na
carta que este drrigio á el-rei-nada, nada
de PO?·t~tgal,-restaurarlío a $ua liberdade contra
um governo que os opprimia e deshonrava,
e lhe derão tão cordial e geralmente o titulo de
defensor perpetuo e de impe?'adur do Bmzil,
não poderáO deixar de reconbecer que elle as im
foi revestido da plenitude do poder necessario a
empregar todos os meios de fazer effecliva a
defesa nacional e a magestade imperial, repre-
entaLiva da vontade e força de todos os habi

tantes do paiz.
Entre estes meios sem duvida, entrlío as

honras titulares, para rerouneraçlío dos insignes
cooperadores da fundaçM do imperio..

Dando pois o titulo de marquez ao lord
CoclJrane, nada mais fez do que conformar-se
ás leis que eslão em vigor e manter a dignidade
da U10narchia constitucional, de que, ao IlH,nOS
ostensiva e provisoriamente, se acha de posse
por virtual Cnnsenso e applauso da nação.

O Sr. Montewma insistia que ao menos devia
o imperador consullar á assembléa, porque só
á esta competia dar a graça, Mas por ventura o
poder legislativo se deve assemelhar ao 801"/)e

douro Sel'bonio, em que se nbysmem todas as
autoridades? Nllo. Este congresso tem constan
temente por sua sabedor'ia remellido, ainda os
nE'gocios de competencia problematil:a: para o
poder executivo e judiciario,

Digo mais: que, ainda no ca o de nlío ser o
titulo do estylo legitimo, convinha, pela extra
Q1'dinariedade e grandeza do serviço do 10rd,
dar·se·lhe em nossa exaltaçM de sentimentos,
um titulo novo, por exemplo, o de Libel'tador
do Bl'uzil: mas isto seria llluito. Su lento
pOI ém, a feliz lem brança do illustl'c preopinante
o SI', Carvillho e Mello, que em totJa a hypo
the e (disse) se devia verificar o titulo dado j

rOMO VI

para que no juizo das potcncias e naçOes culta~

nll'l entre a menor duvida, de que a naçao
brazileira (que é composta de povo generoso
e de caracter), não tem plenissima confiança
no seu escolbidr) imperador j tendo mui judi
ciosamente observado; que perdem de conceito
nos gabinetes os pl10cipcs que nM l'aLificllo
os actos de seus plenipoteociarios, ainda nilo
expressamente autorisados na iostrucçOes.

Quanto mais é poderosa esta razlíO a respeito
dos actos magnificas dos conductores das naçOes,
e muito mais nas delicadas circum tanctas em
que se acha e, te nascente imperio, que precisa
de estabelecer firme credito politico para o seu
reconhecimento diplomatico?

Ouvio,se mais dizer, que, sendo a igual·
dade ante a lei a base do nos o liberal
systell1a, era incompativel com a doação de
titulas de nobresa. Porém, estou convencido,
que este senado bem reconhecl:, que es a
igualdade nM terá jámais o [eito de igttaltw
cousas aesig~taes.

Ha enorOle difTerença e, desigualdade de mp
ritos pessoaes e de valores politicos nas aC~'Oes

civis, que por isso reclamM correspondentes e
mui desproporcionadas remunerações na justiça
distribuitiva.
- Ainda nas monarchias constitucionaes está

consagradó pelos publicistas mais acreditados o
aphorismo politico, que o ca5eça da nação é a
f(nde da hon1'aj e que, em consequencia, lhe
compete dar titulos de nobreza.

Assim se pratica (e ninguem o duvida)
em I:1glut rra, Hollanda, França, Até depois
da actual uova ordem de cousa n ste paiz,
el- Rei Luiz XVllI, não só COllserVOIl o
corpo de nohres rle antiga e moderna ins
tituiçlíO, mantendo o direito de crear pare e d:ll'
os titulos da eslabelecida nobiliar 'hia da Europa,
mas tamhem ratificou a instituição da legião
de h0111·'J., não obstunte ser da crea~'ão do usur
pador do tbrono, reconhecendo o seu optimo
destino e bom effeito, para remunerar o he
?'OiB'InO, até em um tambor.

,Em Inglaterra, além da nobreza bel' ditaria,
o governo e o povo abCl11 dar ri competenle
valia á nobreza militar, maritim:J, lillC'raria, e
de qualquer Outl'O genero preem inente, até
pondo no templo de rYestminste?', á 1''''1' dos
retratos e jazigos elos eus ,'eis, os dos seus
grandes homens, que têm illuslrado a naçaD e
a humanidade, taes como os NewtonB, Howa1'ds,
e ainda os eminentes nas bellas-arte', como
Garrick, idolo dos inglezes no tlleatro. Re
servo-me para opportuno tempo expôr os III 'li'

sentimentos sobre H nobreza heredit;;rii\, Por
ora ~ó digo, que sou de parecer do grande
consul de Roma q'le salvou o imperio das
r;iladas de anal'chistas -todos os bon , por
innato estimulas, favorecemos a nobl'eza
onnes boni natu?'alite?' fave?nuB notabilati.

A nobreza, como a riqueza, e sciencia, pMe

3Q



234 SESSÃO EM 4 DE NOVE~IBR. DE 18;",3

ler abusos, mas tem valvr int,rinsec,). A .no;
breza deriva de factos explendl~os, e l~tels ~

sociedade. Sempre em todo o flatz se estUDara
por nobre o hp.r6e, que, por exemplo, assalt.on
á um balnal'te, e nelle arvorou bandeira
triumphante li palI'ia. P 1 heroismos .que .P~

recem prodigios, a q~e lodo o coraçflo Irrcslstl
vclmente presti\ adl11l1'ações, e dá glol'la. Além
disto as ac<,:ões herúicas sllo grandes exem·
piares á familia '. Voto portanto contra a pro
posta do Sr. Montezuma, salva a sua honra,
por confiar no seu patriotismo, que s6 se
oppõz, pelo desejo de ~er u nosso systema
constitucional, 1M perfeito, quanto possa ser.

O Sr. Andrada Machado :-(Nao se en-
tenueu o tachygrapho Silva.) .

Por dar a hora declarou-se adiada a dls
cussllo.

O SR. PRE IDENTE assignou para a ordem do
rlia : 1°, o projecto de lei soure a creação de
universidades que ficára adiado em 3" dis
cussão ná sessllo de 27 do corrente j 2°, o
projecto sobre is-enção de direitos nos pro
duetos das fabricas de ferro, e outras; 3°,
regillleuto da asseUlbléa.

Levantou-se a sessào á 2 horas e um
quarto da tarde.-.1Pli,quel Oalmnn du Pin e
Almeida, secretario.

RESOLUÇÃO DA ASSE:MBLÉA

PARA JosÉ JOAQUIM CAR 'ErRO DE CAMPOS

lIlm. e ExUl. Sr.-A asse;ubléa gel'll consti
tuinte e legislativa do imperio do Bl"f\zil, tel,ldo
procedido hoje á nomea<,:ão de presl lenle, vlce
flre. idenle, e secreta rios para ú mez que de·
corre desde 3 ue Novell1uru, até 3 de De
zembro, lL1allda CO mm unicar ao governo que
leUl eleito para pre idente, Juão Severiallo
Macicl da Costa, para vice-presidente Luiz
de Carvalbo Mello, para secretarios etIeclivos
Miguel Calrnon du Pin e Almeida, ~o'é An·
tonio da Silva Maia, C;letano Mana LOlJes
Gama Manoel Autonio GaIVãO, e para sup
plenr;'s José da qosta. Carvalho, e José Feli
ciano Fernandes PinheIro. O que V. Ex. levará
ao conhecimento de Sua Magestade Imperial.

Deus guarde a V. Ex. Pa<,:o da asselllbléa,
em 31 ue Outubro de 1823.-João Sevm'iano
111acie! da Costa.

Se8l!ião eID 4 de NoveUlbro (*)

PREslDENcrA DO SR. MACIEL DA COSTA

Reunidos os Srs. deputados pelrs 10 horas
da manllã, fez-se a chamada, e acharão-se pre·
_ente 72, faltando COlO causa os Sr_o Pereira
da ClIllha, M.H'lins Ba tos, bispo capellno-Illór,

(0) esta sessiío 'J.ullsi u:.\(la escreverão os tachygra
phos até :lO moio dia.

Pinheiro de Oliveira, Ribeiro de Rezende, An
drada e Silva, e Marianno de Albuquerque j

e sem el1a o~ Srs. Ferreira França, Muniz Ta
vares, Ferreil';\ Barreto, Costa Aguiar e Pa
checo e Silva.

O SR. PRESIDENTE declfl.t'ou aberta a sessão,
e lida a acta da antecedente foi approvada.

O SR. SECRETARIO CALMON leu os seguin tes
omeios do ministro rle estado elos negocios do
imperio :

« !lIm. e Exm. Sr.--Tcndo levado á augusta
presença de SLla Magostade o imperador o officie
do antecessor ue V. Ex., tla data de 31 de Ou
tubro, cm que flarticipa ter a . assel~lbléa g~ral

constituinte e leaislati va deste Imperlo procedluo
á nomeação d~ presidente, vice-presidente e
secl'etarios, que hão Lle servir durante o mez
qne uecorre uesde boje até 3 de Dezembro flro
rimo futuro: o mesmo augusto senhor me or
dena partit;ipe a V. Ex., para o fazer presente
na me 'ma auausta asselllbléa, que fica sciente

" ·.luas pessoas eleitas para os referluos cargos.
.« Deus gni:irde a V. Ex. Palacio do Rio de

Janeiro eUI 3 d" Novembw de 1823. - José
JoaqLtü~ Camei7'o de. Campos. .- Sr. Miguel
Calmou tlu Pin e AlmeIda ».-FICou a as em
bléa iuUrada. -

« I1lm. e Ex: 111. Sl'.-De oruem de Sua Ma
g stade o .Imperador remello a V. Ex, 'para ser
preseute na assemblé-l gemi, constltul.nte. e
legislativa do imporio do Brazil, o officlO In
cluso de 20 de Setembro do corrente anno,
em que o governo provisorio da l~rovillcia do
Rio Grande do Sul, em cumpnmellto das
orden , que lhe forão expedidas. pela seCl'etar~a

de estado dos negocios do impeno, por portat'la
de 11 de Julho dito, informa sobre o estado
actual dos estabelecimentos lillerarios da Illesma
provincia.

« Deus guarde a V. Ex. Palacio do Rio d~

Janeiro em 3 de Novembro de 1823. - Jose
Joaqui./n Camei7'o de ,campos. -:-- Sr. ~iguel
Calmon du Pio e Almeida )).-FOI remetlido á
commissllo de instrucçao publica.

« Illm. e Exm. Sr.-Fazendo-se muito ne
cessario ao reconhecimento, progresso, e esta
bilidade da independencia politica do impprio
do Brazil, que se envie quaato antes a Lon~res

um habil negociador munido dos precIsos
plenos PQderes para tratar de negocios impor
tantes a este imporio: ordena-me Sua Ma
gestade o Imperador participe a V, ~x: para
ser presente ua assembléa gera'l conslItulOte e
legislativa, que cumprindo nomear pessoa que

- a um deci ido patriolismo, intel1igellcia, e dex
teridade politica reuna os indispensa~eis ?O
nhecimentos da situação, e bem entendidos 10

teresses de ambas as nações, se tem lembrado
para esta mis~ão do marechal Felisberto Cal·
ueira Brant, DM s6 por nel1e concorrel'.em os
re411Í;;ito' indicados, mas até pelo 1L10tlVO de
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merecer a sua particular confiança, e já ter
estado em Londres encarregado dos negocios
deste imperio, a aprasimeuto commulU das
duas cÔrtes.

(C Como porém se offereça o embar'aço de
estar presentemente o mesmo marecbal Brant
exercendo as funcçOes de deputado da assem
bléa geral, as quaes j mplicão com o exercicio
de outras quaesqoer, segundo o decreto nnvis
simo da mesma augusta assembléa, e reconhe
cendo aliás .S. M. Imperial o quanto urge
na actnal conjulJclura a prompta nomeaçllo
de um negociador, e o quanto sofi'reriãO os
interesses nacionaes se fieasse inutilisado, em
virtude da lei, aquelle que a experiencia já
tem conceituado como habil para as funcções
diplomaticas j ordena·me oul.rosim o rnesmo
augusto senhor que trnn-milta a V. li:x. u
conbecimento destas circumstancióls, para que
a assembléa geral constituinte elegi lativa,
sendo dellas inteirada opportunamente, e tendo
em vista, como costuma, o maior bem do im
perio, baja de tomaI-as em particular conside
ração, dignando-se intelligenciar-me das sllas
respectivas deliberaçOes para regulamento do
governo, que nada tanto deseja como acertar
na gestão da administração pnblica,

« Deus gnarde a V. Ex. Paço, 3 ele Np"
vembro de 1823.-JoBé Joaquim C'ameÍ1'o de
Cu.mpo8,-Sr. Miguel Calmon dI] Pin e Al
meida. lI-Foi renJellido á commiss!lo de con
s tituiçl1O,

O Sr. Carneiro de Ca=pos: - Requeiro
a possivel brevidade na decisao· da materia,
(fne é da maio!' urgencÍfl.

Declarou-se nrgcnte, e sal1il'llo immediata
mente os membros da sobredila commissl1o
parn darem o sen parecer.

Entrou a este tempo na sala o Sr. Ferreira
França, e tomou assentou.

Leu lIlais o mesmo Sr. secretario o ol1icio
seguinte do SI'. deputado Francisco !IIuniz
Tavares:

(C Exm. Sr,-Lendo o n. 54 do periodico
denominado Sentinella da Liberdade na gua
ritft de Pe?'lwmbtlCo, quI' incluso remetto a
V. Ex., acabei de desE'nganar·me, que o seu
miseravel autor só I.em por fim plautar a anar
chia em minha muito amada provincia, sub
levar os sells habitantes, e fazei-os eparar da
união brazilica, que de boa vontade procla
márllo, e firmemente jmárllo manler j mas
como não me compete dar proviclencias a e te
respeito e só sim lamentar no fundo da minha
alma lima emelhante desgraç,a, limito-me a
participar a V. Ex., para fazer presente á
soherana assembléa, que tendo ea lielo no
me mo periodico, ,que se tralava de convocar os
eleitores da dita provincia para se cas arem os
meus poderes na qualidade de deputado, julgo
por este acto atacada a minha lJoma, e que por

consequencia nllo devo jámais por titulo algum
representar uma provincia, onde um dos seus
habitantes leve uma t110 revoltante lembrança.

(C Embora, fazendo justiça ao caraeler cons·
tante, e brioso dos meus constituintes, eu possa
li ongear-me, de que nllo se realizará o pre·
tendicto attentado, e ainda realizando-se, eu
esteja persuadido, de qne actos de tal natureza
são sempl'e irritos, e nullos, por isso que nllo
cabem nas atll'ibuiçôes da pessoa, que os pra
tica; lodavi" a consideraçllo . ómenle, de que
já não poderãO ser uteis os meus e forços
a hem ela causa tio Brazil, pela desconfiança que
os mal iii tencionado de proposilo procurllo
in inuar a meu l'espeito, obriga- me a requerer
com fi maior inslancia a esla augusta asselllbléa
a minha demis ão, e espero que LO a concederá
attenlo o motivo alIegarlo, qne merece todo
o peso.

(C Deus guarde a V. Ex. Rio de .Janeiro, 2
de Jovembro de 1823. - Exm. Sr. Miguel
Calmou du Pio e Almeida,-Francú co Muniz
Tavares, l)

Depois d(~ discntir·sc se deveria ou não
remetler-se o requerimento a alguma com
missl1o, resolveu-se que fosse á commis 110
de cOllstitnição.

Annunciou-se que eslava á porta da sala o
Sr. Lucas Antonio Monteiro de Barros, delJt1
lado pela I rovincia ele Minas Geraes, e sendo
introduzido na fórma do estyJo prestou jura
mento e [01110\1 Iwgar na assembléêl.

O Sr. Vergueiro mandou á mesa um re
querimento de Serafim cios Anjos pedindo a
responsabilidade dos magistrados que julgárào
ullla denuncia por elle dada de João' Pinto
de Lacerda, esc')"ivão cio crime do bailTo de
S. Jusé, LO que julga terem-lhe rito iujus
liça. -Foi remellido á cOlumissào de petições.

Enlrou a este telllpo na sala o Sr. Ferreira
Barreto.

p<lssou·se á ordem do dia, que era, na 1"
parte, a 3' discus àO do projpcto sobre fundaçãO
deLuniver idade' uo Brazil, adiada Iltl sessllo de
27 de Outubro.

O Sr. Araujo Li=a, por parte da com
missao de constituiçãO, l'epresentou que fal·
tavão tres membros, e que portanto sem se
nomear interinamente aO menos .um, 11110 podia
apre enlar o parecer de que a assenlbJéa, havia
pouco, a encanegára.

O SR. PRE IDEJ'lTE nomeou o SI', bal'ão ele
Santo Amaro, que foi reunir·se aos sens co
legas.

o Sr. Ferreira de Araujo :-Depoi de uma
disCllssM tao longa e tão affincada, em que se
tem espraiado a eJofJuencia dos mais perilos
oradore, parec rá ociosidade que eu roube
ainda nlgum tempo a esta il1u lre a sembléa
com minhas toscas expressOE:s: milito mais
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quando lima decidida pluralidade ameaça es
magar a opiniao, que eu de bom grado abra
çára. Porém havendo sido atacada por alguns
nma corporação, a que tenho a honra de per
tencer, eu faltaria ao meu deveI', se nào res
pondesse ás acerbas dechltlH\c:ões, com que eIla
foi atacada. Sim, Sr. presidente, quando ás mui
solidas razões de comlllodidade,' e até de possi
bilidade, aIlegados para sustentar o estabeleci
mento de uma universidade nesta cidade, se
oppuzerllo vagamente as distracçoes da côrte,
occorreu logo o exemplo de famosas universi
dades nas côrtes da Europa, nas quaes as
sciencjas cons..ervão o seu throno inabaravel,
sem embargo da immensa desproporçao dos
seus recreios com um unico theatro, e esse
pouco frequentado.

Mas um deputado, que muito respeito ap
pareceu munido de armas a seu ver inven
civeis, e escolhendo por alvo a academia militar,
julgou provar que não tinhào alli prosperado
os estudos, e deduzio dahi a impo sibilidade de
medrar esta planta exotica em semelbante ter
reno. Para corroborar a sua asserçào, leu, e
mandou á mesa uma relaç110 tios discipulos ma
triculados naquella academia de 1815 até 1823,
e concluiu que tue estudos erão sU]Jpostos, e
sernelhantemente a uni versidade no Rio de Ja
neiro seria lambem suppos/a. Sem embargo do
conceito que forlllo das luzes deste illustre col
lega, direi que o seu .discurso labóra em um soo
phisma, a que os logicos chamão nom cClIUsa
pl'O oausa. Porque, havendo nesta cÔrte outras
academias, seria necessario que o sabio orador
mostrasse que nenhuma dellas tem viugado.
Exisle a academia dos guardas-marinhas (a
que talnbem olltr'ora tive a homa de pertencer),
e não .e disse que era inutil, ou sopposta, p0rtlue
clamaria contra esla assersllO (1 grande numero
de dignos officiaes da marinha de guerra que
~lli adquirirão os conhecimentos propl'ios da
sua homosa profissão, que os habilitárllo a de
fender gloriosamente a independencia e a inte
gridade do imperio do Bl'azil, e a multidão de
pilotos qlle na marinha mercante fazem flo
rescer o commercio, aIli adestrados ou quali
ficado.

Acha-se enJ actividade a academia medico
cirurgica, e n110 se nega que ella supplaotou
o cego empirismo, substituindo-lhe principios
lumino os da arte de curar, e fornecendo re·
cursos para acudir com promptos soccorros aos
gemido da humanidade. Porque fatalidade
cal1io só o anathema sobre a academia militar?
Porque desgraça se repetio neste recinto a in
justiça, com que logo nos primeiros anllos dos
seus trabalhos se estranhava que não houvesse
algum discipulo acabado o curso, sem attentar
que este se com põe de sete almos?

Um nobre deputado avançou que ella era
lllal dirigida, sem d,lvida lendo em lembrança
que eu sou um dos membros da junta de di-

l-ecçao. Mas como se podem offuscar as luzes e
o prestimo de um Napion, de um Stockler, e de
outros sabios, que ainda eKistem nesta cÔde,
e qlle me pl'eCedel·ll.Q neoota penosa tarefa? Será
pela incapacidade do' lentes? Ainda que eu
me prese de ter tambem pertencido a esta
classe distincta, penso que a minha inaptidão
não deslustra a gloria, que merecem os talentos
e os conhecimentos de muitos que forao, e
ainda hoje sao mui dignos professores.

Restava examinar se este mal provirá dos
alumnos, ou mesmo da imperfeiçao do esta
belecimento; e aqlli me cumpre confessar que
a vicissitude das circllmstancias politicas que
occorreu desde a creaçào daqueIJa academ ia
(tão cedo orphã do seu illuslt'e fundador) fez
que em alguns ramos ella nao tenha ainda to
cado aqnelle ponto de utilidade, a que era des·
tinada.

Ainda alli se desejao um gabi nete de phy·
sica, um laboratol-io chimico mais completo,
um observatorio, e muitos outros recu rsos para
o adiantamento dos estudos; porém se com
e"cassos meios e11a houver assim mesmo sido
util á nação, como logo mostrarei, em vez de
descredito, lhe provirá dahi maior abono.

Quem reflectil' na época da creação daql1ella
academia, na absoluta mingua de conheci
mentos, e-nas difficnldaues que oppnnha a
guerra á plantação das letras, sempre espa
voridas ao estrondo das armas; quem exa
minar os diversos estulos que se aggregarllo,
dos qllaes algllns não Silo de absoluta necessi
dade para a profissao a que se destinão, co
nhecerá facilmente que já então se antolhava
o estabelecimento de llllJa universidade, qne
n110 arreigou pelas razOe' que apontei, e que
ora nllo me cumpre mostrar com mais evi
dencia.

Nào advertirao porém os untagoni tas da
minl'ia academia, que o seu titulo trazia
cOl11sigo um interessante darlo, que não en
Irou nos seus calculas. Os seus alumnos sl10
pela maior parte militares, e até a carta de
lei de 4 Dezembro de 1810 manda assentar
praça aos obrigados, que a não tiverem;
e e tes alumnos, até não tendo muitas vezes
dispensa de serviço, cumpri110 simultaneamente
suas obrigações reginJentaes e academicas, do
que algumas vezes provinha desem penbarem
estas com mais tibiesa do que o farião, se fossem
livres.

Aqui tinbamos' já sobejas razões pam at
tribuir a supposta esterilidade desta academia,
a causas inteiramente alheias do local, em que
se acha, e portanto desvanecido totlo o argu
mento que se pretendeu deduzir contra a
minha opiniào, que infelizmente tem poucos
sectarios. Mas para que a assembléa fique con
vencida da má fé, nào digo eu do illustre de
putado, que suscitou esta idéa, mas do mestre
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C4ue lhe suggel'io tao infeliz lembrança, exami
nemos a relação, que elle apresentou.

olão·se em 1815 sete discipulos no sexlo
anno, quando lendo começado a actividade em
1811, apenas os deveria havei' no quinto j e
destes acabarão cinco o seu curso no anno se
guinte: daqui resulta gloria e n1io desdouro á
academia; no anno ge 1817 malricular!lo-se
no setimo seis discipulos, que nãO fizerão
exame, porque a desastrada revolução de Per
nambuco os chamou ao serviço, assim como aos
dos outros annos, seguindo·se daro faltarem
discipulos do sexto no anno imrnediato.

Por isto se vê que militares applicados ás
sciencias forno obrigados a abril' mão destas,
quando os rigorosos deveres da sua profissão os
chamarll.o a trabalhos tão uteis como gloriosos,
que desempenhar9.0 cabalmente empregando os
conhecimentos que tinhão adquirido nesta pl'a
quejada academia.
\ Cumpre-me fazer mais uma refiexão, No

anno de 1815 (diz a tabella) matricularão-se
17 no primeiro anno; em 1816 vemos 11 no
segundo, além daquelles que, destinando-se ao
CUI'.O de infanlaria ou cavallflria, passão do pri
meiro ao quinto, circull1slancia l1ue não foi ad
vertida porque, n110 convinha.

Eu coosulLo os que têm conhecimento das
difficulilades qne cercão esles aridos e espi
nhosos estudos, se esta proporção é em abono
ou em deshonra da academia.

Se eu ql1 izesse decla:rar o flue presenciei
na academia da marinha de Liôboa, de certo
faria pender a balança para a prill1eil'>l parle.
Mas eu não quizer& para aqnella algull1 Inuvnr
á custa desta, cumprindo-me respeilal' lalll.)
uma de quem fui discipulo, COIUO outra em
que fui lrnle e boje sou director. F,dlao m:lis
alto os factos, e os que eu vou prouuzir nau se
aeha.o só em. listas ou assentos, são palenles a
todos.

Sim, SI'. presidente, esta suppastc! academia
tem produzido muitos lentes para a" acade·
mias desla cÔrte e para as aulas, de artilharia
nesta e nas oulras provincias, onde se tê 111

diffundido os conhecimentos aqui adquiridos;
lêm fornecido ao exercito muilos dignos offi
ciaes das differentes annas: têm enriquecido
as sciencias com escriptos recommendaveis;
e todavia lamenta-se a despeza~ que ella tem
custado á nação I Produz-se a sua inutilidade
para prova de que este terreno é avesso á cul·
tura das letras I 1 E isto quanrlo se pouptio
outras.... acabe Juvenal Dat veniam c01'vi,~,

vexat censu?'a calurnbas.
N110 impol'lunarei mais esta augusta a 

sembléa, nem mesmo tel'Ía cançado asna pa
ciencia, se não julgasse do meu dever pugnar
pelo decól'o de uma corporação, de que tenbo
feito parte de~de a sua creação.

Quando se julgou sufficientemenle discutido
o vrojecto e suas emenda;;, passoll-;;e á voo

laçtiO e cOI11t>çando pelo urt. 1° pl'OpÔZ o Sr.
presidente:

1.0 Se lluveri1l.o duas univel'sida;Jes nesle im
perio.-Venceu-se que sim.

2,° Se Ilma se estabeleceria cm S. Pau lo e
oull'a em Olinda.-Decidio-se que sim,

Ficárllo, porl'\I1to, prejlldicadas todas as
emendas feitas a este artigo com relação ao
numero e assento rias universidades, á ex
cepção da do Sr, Calmon na parle que diz:
- cc facultando·se a carla uma uas demais
provincias do imperio a fundaçllo de iguaes
estabelecimentos dentro em si, logo que os
seus respecli vos habitantes offereção para isso
os funuos II ; pois sendo posta a votos foi
approvada.

Seguia-se o art. 2°, e posto á volaçll.O foi ap
provado como esla va no projecto.

Passou-se ao art. 30 e sendo proposto passou
lambem tai qual eslava redigido.

o Sr. Vergueiro advertio que havia um
addilamento eu a e te artigo, que ntio eslava
prejudicado, offe,recido na se s110 de 6 de Se·
lembro, nestes lermo!:: cc E no emtanto serão
fornecidas a despezas pela fazenda Jlacional. II

O SR. PRESIDENTE propÔz á votação e foi'
approvado.

Leu-se o art. 4" com as emendas; e de
pois de varias ponde.raçOes sobre o modo de
fazei' as propostas para clareza das decisoes,
asselltoll o Sr. president~ em o fazer do modo
seguinte, e propÔz :

1.0 Se haveria desde já um curso juridico só
mente,-Venceu-se que não.

2.0 Se haveria.o dous.-Decidio-se que sim,
3.~ Se começarião e-tes cursos nas cidades

dd S. P;lulo e 01inda.-Resolveu-se que sim,
-l.0 Se além dos Cllr"os juridicos em S.

Paulu e Olinda, baverião naquelles mesmos
Illgares curso" philosophicos,-Venceu-se que
nã".

Julgarão-se portanlo prejlldicadas as emendas
I'e pecli VAS; e u Sr. preSidente rll'opoz enlll.O á
votaçao o reslo do arligo, islo é, desde as pa
lavras-pu7'a a qual-até o fim.-Foi appro
vado, sal va, porém, a redacção para se conformar
com o vencido,

Passou-se ao Hl'l. 50 e sua respecliva emenda
e o SI', presidenle propoz :

1: Se a assembléa approvava a sua doutrina
com a devida appJicação para abranger os dous
estabelecimentos e haver em cada um delles
um vice-reitor.-Venceu-se que sim.

2." Se devião ser escolhidos d'entre os mestres
e nomearlos por Sua Mageslade Imperial-De
cidiu-se que sim.

Depois dlslo propoz o Sr. presidente:
1.0 A emenda do SI'. Araujo Lima na parle

que diz- cc propoIlbo que a eommissão estabe·
leça Od ordenarlos vara os meslres e os fundos
pal'a as dcspezas. )) - Nao foi approvada.
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2.° A emenda do Sr. Camara offerecida ao
art. 1° do prejeeto.- J!1Jgou-se prejudicada em
todas as suas partes.

3.° O addilamento do mesmo Sr. deputado
á emenda do Sr. Gomide, offerecido na scssllo
de 18 de Outubro. E perguntando o Sr. presi
del'Jte se este additamenlo faria parte do pro
jecto.-Venceu-se que não. .

Ponderárão com tudo alguns Srs. deputados
que a materia era digna de allenção, e que por
isso talvez conviria remeller o additamento a
uma commissão para se reduzir a projecto se
assim parecesse necessario; em consequencia
destas reflexoes consultou o Sr. presidente a
assembléa e decidio-se que se remellesse ás
commissOes. de instrucçllo publica e de minas
e bosques.

Julgou-se enlno terminada a 3a discussão e
assentou-se que fosse remeilido o projecto com
as emendas á commissão da redacção das
leis.

o Sr. Araujo Lima advertio que na con
formidade do regimento ~e devia propÔr o pro·
jecto á sancçll.o da assembléa.

Houve sobre isto um curto debate j e pro
pondo o SI'. presitlente: se a assembléa sanc·
cionava o projecto com as emendas approvadas.
-Venceu-se que sim.

,Pas ou·se á 2' parte da ordem do dia, que
era a 2' dis;cussão tio projecto de lei para não
pagarem direitos os productos das fabricas de
ferro ou de quaesquer outros metaes j e leu-se
o 1" artigo do theor seguinte:

(C Art. ).0 Todos os productos das fabricas
de ferro, ou já estabelecidas, ou que para o
futuro se houverem de e tabelecer no terri·
torio do imperio, serllo livres por espaço de
10 annos dos direitos de sahida e dos de en·
trada nas outras provincias do mesmo imo
perio. l)

O Sr. Almeida e Albuquerque mandou á
mesa a seguinle emenda:

« Proponho que se supprima o 10 artigo.
c Albuqtte1·que. l) - Foi apoiada.

Depois de aJgum~debate julgou-se a materia
discutida e o Sr. pr sidente propoz: se passava
á 3' discussãO.-Venceu·se que sim.

O Sr. Almeida e Albuquerque observou
que a proposta não estava feita na fórma do
regimento e por isso o Sr. presidente are·
formou, propondo: se a assembléa approvava a
materia do arligo.-Venceu-se ljue sim; e ficou
por isso prejudicada a emenda suppressiva.

« Arl. 2.° Gosal'áõ do mesmo privilegio os
productos das fabricas de quaesquer outros me·
taes ou mineraes qne se houverem de exlrahir
do solo brazileil'o. l)

Por não haver que fallasse 80bre elle, julgou
se discntido e foi approvado.

(r Ar!. 3.° Gosal'áo lanlbem de igual privi·

legio os productos das fabriras secundarias pro
venientes das primeil·as. l)

Tambem nào houve quem pedisse a palavra
e por isso se julgou disculido e foi approvado.

O SR. PRESIDENTE declarou adiada a dis
cussão por ter dado a hora da leilura dos
pareceres.

O SR. ARAUJO LIMA, como relator da com
missão de constituição, leu o seguinle

PARECER

« A commissão de constituição tomou em
consideração a requisiçao do governo, em que
pede dispensa da lei do 1° de Setembro tleste
anno, afim de poder empregar na qualidade de
negociador em Londres o SI'. deputado Felis·
berto Caldeira Brllnt Pontes.

« Bem que não deixe de custar á commisEão
fazer uma ferida em uma lei tão recente, edis·
cutida com tanta madureza, nem me mo possa
crêr, sem desato do Brazil, na falla absoluta de
pessoas idoneas róra desta assembléa, todavia
como é innegavel ao lllenos a ponca abuo"·
dancia de luzes diplomatica , e por 'outro lado
o Sr. deputado escolhido já encetou esla mesma
tarefa á aprazimenlo de ambas as côrtes, o que
Hl",pOe maior habilidade, aq menos maior faci·
lidade na continuação das dilas negociações, e
demais não queira a commissão dar jllstO mo·
tivo 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 Sr. deputado ser em·
pregado nA fMma que o governo pede, com a
declaração porém que, acabada esta GOmmiSE110,
deve voltar a continuar nas altas funcçOes de
deputado, expedindo-se ordem para que ven ha
o immediato supplente.

" Sala, 4 de Novembro de 1823.- Ped1'o dI;
Amujo Jjima.- Manoel FerTei1'a da Camam.
-Nicoláo Pen:im de Campos Vel'gueir·o.
Ântonio CaTlos R-ibeÍ1'o de Ândrada ~lachado e
Silva.-Bw'ão de Santo ÂmU1'O. l'

O Sr. Montezuma : - Sr. presidente, eu
direi por ora sómente qne de nada menos se traia
do que da rcvogaçl1o de uma lei, e a meu ver
esta não póde soifl'cr alteração alguma sem Eer
pela mesma fórma de deliberação. Um parecer
de comrniss~o nll.o é o meio proprio pura con·
ceder-se a dispensa pedida para o SI'. Brant
Pontes. A assembléa por uma lei decretou que
nenhum deputado póde aceitai' emprego algum
durante o telJ1po dos trabalhos da depulaçll.O,
logo, nll.o podemos revogar por ulTla simples
approvaçào do parecei' o que e tabeleceu por
uma lei ha bem pouco tempo.

Depois de algumas observaçOes propoz o Sr.
presidente se seria preciso um novo projecto
de lei, Oll e ba'stava a ['esoluçãO da assembléa
sobre. o parecer.- Decidio·se que bai:>tava a
resoluçãO.
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o Sr. Carneiro de Campos:- SI'. presi·
denle, nll.o concordo com o i11uslre preopi·
nanle, quando figura a lei alterada ou derogada
por uma simples dispensa, ou fallando mais
rigorosame!1te por uma mél'a ioterpl'etaçll.o au
Ulenlica da sua disposiçãO. As di posiçoes das
leis sempre sl\ü geraes, e nllo podem abranger
muitos casos particulares e imprevistos, em que
a sua observancia póde ir de encontro com o
bem, que ellas geralmente promovem,

E' certamente de maior inleresse para a
causa publica, que um depu lado á e ta augusta
assembléa D9.0 seja removido do exercicio, em
que o collocou a naçll.o, porém se OCCOI'rer um
negocio da mais alta iOlporlaocia para a nação,
para cujo desempenho ninguem seja tllo habil
como aqueJ1e que é deputado, por nelle con·
cOl'1'erem circumstancias pessoaes,' que afiançao,
quanto c:lbe nas mais bem calclIladas probabi
lidades, o mais prom pto e feliz resultado 110
negocio, se por elle fór tratado, quem por ven'
tura encarando o mal que resultaria da appli
cação da lei nesta hypothese, e ao mesmo
tempo aHendendo ao qllallto lhe é essencial
promover empre o bem, deixai ia de "ffirmal'
com a maior seguran~,que este caso nllo se
acha com prehendido na disposiçllO gel'al da
lei? Tal é o de que se lrata j o governo tendo
de mandar proceder em LQndl'e3 á uma nego
ciaçllO de grandis imo inleresse para o imperio,
ninguem se lhe apresenla para lt'alar deJla com
as qualidades, qne se encontrão na pessoa do
illu lre deplllado o Sr, Brallt Pontes, porque
além daquellas que 1'01'01110 a aplidão commum,
concorrem a circumstancias de ter elle, quando
esleve lJaquella côrte, dado principio á mesma
negociação, tel-a levado a estado que nos augu
rava o seu melhor exito, e de ser já conhecido, e
bem aceito das pessoas, com quem ha de nego
ciar, circumstancia esta tão apreciavel, principal
meute nas em que nos achamos, dp, nllo estar
ainda reconhecido o imperio do Brazil, que
por si só é bastanle para o governo nM no
meaI' oulro negociador, e para esta augusla
a selllbléa soltar o embaraço, que lhe oppõe a
lelra da lei.

Ora, se com effeito se remove, como espero,
o elllbaraço que tem o Sr. Brant Ponles, para
ser empregado nesta negociação, ou porque a
assembJéa interprele que esle caso não eslá
com prehendido na probibiçãO geral da lei, ou
porque nella disJ.lense pelas razões ponderosas
que se allegilo, nem pOl' isso se allera a lei como
affirma o illustre preopinante. Para que a lei sof
fressc .dlel'ação, era necessario que se deroga. se
o artigo que prohibe á qualquer membro da as·
sernbléa exercer outro emprego que nno eja o
de depulado, mas esta pl'ohibiçã.o nàc fica
abolida, ella subsiste empre, l.jnel' se di 'pense
na lei, quer se dê a conveniente interpretaçã.o,
porque no primeiro caso, nada mai,; se faz do
que suspender·se a na execuçãO, para se pre-

veoir o mal que della poderia resulLar; e no
segundo, declam-se que na sua disposiçllO uM
se comprehende a nomeação que o gcverno
quer fazei' do Sr. Brant Pontes, vistas as cil'
cumstancias que nelle concorrem e o prejuizo
que experiruentiHia a naçM, pelo menos o da
perda de tempo e de maiores despezas, se fosse
esla negociaçã.o encarregada á diversa pes oa,
ainda ~da maior confiança,

As cÔrtes de Portugal, nimiamente zelosas da
observancia de uma lei semelhante, nllo se dei·
xárll.O prender por eIla, nem entenderllo que
alterava a sua disposiçllO, quando se lhes
propôz a nomeaçM do deputado Sepulveda para
o goveruo das arma j posto qne os moti vos da
nomec\çll.o desse deputado nll.o fossem tão plall
siveis, como os que se apl'eseotllo a respeito do
Sr, Brant Pontes. Nós devemos olhar para o
nosso estado aClual, principiamos a constituir
a naÇão independentc, nllo temos por ora far
tum dos elementos que lhe s1l0 indi.pensaveis,
se rp.almente nllo experimentamos uma falLa
absoluta de pe soas habeis para os empregos
de maior consideração, tambem nll.o nos po
demos ainda gloriar que e tas superabundllo,

Portanto, muito convém que nllo sejamos
tM rigidos propugnadore pela observaocia desta
lei. O parecer da commissll.o é tão bem fun·
dado, que nllo precisa de grande discussão para
ser appt'Ovado.

o Sr, Oarneiro : - Sr. presidente, parece·
me que deve ser ap/Jrovado o parecer da com
mi são. O govemo pede dispensa da lei afim
de porler empregar o Sr, deputado Brallt em
uma negociaçll.O na Inglaterra, eu nao vejo mo
tivo algum para que se não conceda esta di 
pensa. Conheço hem que os trabalhos desta
augllsta a sembléa são da maior imporlancia e
entidade, e na verdade é muilo pam sentil'
que para elles deixe de cooperar tempora
riamente o nobre deputado, em que a minha
provincia tão justamente havia posto a sua
confiança, toda via, além de que a ausencia
do illuslre deputado se julga nll.o ser talvez
de grande dUI'açãO, cl)nsta que o objecto de
que vai encarregar·se é do maior interesse para
a nação, e que para o tratar e concluir nc·
nhuma outra pessoa se aprcsenta com iguaes
dados e. probabilidades j a sua reCE:nte estada
em Inglaterra, a muitas relaçOes que alli
adquirira, o principio que já havia dado ao
:.Indamento desla negociaçào, e a sua conhecilla
aptidão e dexteridade, tudo augura o mais
feliz resultado. Qlialqupr outro, que se lhe
subslltua, lerá de principiar de novo, e de
lutar com difficuldades sem numero, que já
e achào em grande parte aplanadas a seu

respeito. Volo podanto pelo parecer da com
mi sl\o.

O Sr. Montezuma : -Conheço a difficuldade
de de. em~enltar bem e~ta GOUllOissll.o outro



240 SESSÃO EM 4 DE NOVEMBRO DE 1823

qualquer individuo, e tambem conheço que o
Sr. B rant Pontes tem as qualidades precisas
para satisfazer ao que se lhe incumbir, tanto
pelas suas Juzes, corno pelos conhecimentos que
tem em Inglaterra, nllo ignoro igualmente que
a comm issllo é de bastante impol tancia, mas a
~eu ver os traballJOs desta augusta assembléa
tambem silo de maior momento. Além disto
a provincia da Bahia, quando o nomeou para
seu deputado, confiou rlelle os seus interesses, e
confiou·os com pn.ferencia ao supplente, e
du vida-se que estejamos autorisados para dis·
pensar dos trabalhos da assembléa quem está
pela naçll.o nomeado para os exercer, pela mlOha
parte 11110 me considero com poderes para isso,
os que me derllo uM julgo que cheguem a
tanto.

Talvez, Sr. presidellte, eu esteja allucinauo,
e por isso desejo Ilue se torne em sel'ia con·
sideração este objecto, para que a assemIJléa
pondere bem se tem autoridade de tirar um dos
seus membros do exercício das funcçOes de de·
putado para o empregar em outro qualquer
serviço por muito importante que seja. Em·
quanto se nãc demonstrar que temos e!:ise
poder, voto contra o parecer da com missão.

O SR, PRE IDENTE declarou adiado o p-arecer
na fórma do regimento.

O Sr. Montezu=a :-Sr, presidente, eu tenho
aqui dous requeriment<Js para mandar á mesa,
um dos presos da eadêa de~ta côrte que pedem
a decisao de outro que se acha na com missllo
de justiça para esta dar o seu parecer, que
até agOra nllo tem dado: e ou~ro de Luiz
Caetano que tambem prde a decisao de um
que se acha demorado na commissllo de fa·
zenda. Os supplicantes requerem com razão que
se decidão as suas pretençOcs, e os mi&eraveis
presos merecem ser allendidos, pois parece que
se lhes tem faltado á justiça, queira V. Ex,
mandar dar aos requerimentos o~ competentes
destinos,

De idio-se que fossem remellidos ás com·
missoes respectivas j Dlas o Sr. Nogueira da
Gama, por parte da commissllo de fazenda, e o
Sr. Rodrigues de Carvalho, por parte da de jus
tiça, declararão que estavl!.O já promptos os
dous pareceres, e que se nllo tinhão sido ainda
apresentados era por faHa de cabimento na dis·
tribuição dos trabalhos,

O Sr. Andrada Machado mandou á mesa o
seguinte requerimento que foi lido pelo Sr. se·
cretario Calmon :

« Requeiro que se me dê lieença para con·
tinuar a execu~'ao contra a viuva e herdeiros do
capiUlo Antonio Ignacio de Mesquita ape:6ar do
regimento, visto que dp. o nllo fazer vem damno
immin~nte á minha fRzenua e deterioração do
predio penhorado rro D'nnpira que póde não
bastar para soluçao do debito, -4 de ovembro

de ]823.- Antonio Carlos Ribm1'o d'Andrada
Machado e Silva. I)

O MESl\lO SR. DEPUTADO requereu que fosse
remettido á commissllo de justiça, e assi m se
determinou.

O Sr. Vergueiro lembrou que visto lI·atar·se
desta matel'ia conviria fazer entrar em discusSão
o artigo do reginlento a ella relativo.

Tomou-se em consideraçllo.
o Sr. Rodrigues de Carvalho pedio a pa

lavra, e leu o seguinte

PARECER

« As commissOes de constituiç!lo e justiça
civil, e criminal, lendo a exposiç1l.o do governo
provisorio da Pllrahyba sobre os honorosos ato
tentados praticados naquella cidade no dia 10,
11 e 12 de Selembro,.achal'llo que nada ha que
provideneiar, á vista da participaçãO feita pelo
mesmo go erno de se haver já empregado os
meios ordinarios do processo para conhecimento
dos autores, e cumplices da rebelliào,

« Paço da assembléa, 4 de Novembro de ]823.
-Manoel Fen'mm da Gamara. - Antonio
Gat'los Ribm1'o d'Andmda ~Machar1o e Silva. 
Nicoláo Pel'ei?'a de Gampos Vm·gueiro.-Pedro
d'Araujo Lima. - João Antonio Rodrigues de
Ga1'valho. - José Antonio da Silva Maia.
José Tf:Júcm,'a da Fonseca Vasconcellos. - Em',
nardo José da Gama.- D. Nuno Eugenio de
Locio. II

O MESl\lO SR. DEPUTADO requereu que este pa·
recer se unisse ao outro das referidas com·
missOes sobre os soccessos de Pernambuco, que
fôra apresenlauo na sessllo de 22 de Outubro, e
decidia-se que assim se fizesse.

O Sr. Montezu=a pedio que se preferisse
outro parecer para debate, aLJegando ser mais
autigo, mas depois do exame preciso reconheceu·
se que até por antiguidade devia entrar em dis·
cussãO o que requerera o Sr. Rodrigues de Car
valho.

Entrarlío portanto em discuSSllO os ditos
dous pareceres, mas por dar a hom ficarão
adiados.

O Sr. Carneiro de Ca=pos : - Sr. presi·
dente, eu requeiro que em allenção á urgencia
da materia do parecer, que ficou h(lje adiado,
sobre n nomeação tio Sr. Brant Pontes para
nosso negociador em Londres, se trate delJe
amanhã na hora destinada ás indicaçoes.

O SR. MONTEZUMA : -Amanhã têm lugar só·
mente as indic:lções que têm ficado adiadas, e
não se deve alterar a ordem.

O SR, CARNEIRO DE CAMPOS: - Se o il1u Úe
deputado mostrar que a Wil rnateria é mais ur
gente deve ler a preferencia, mas is o é que se·
guramente não mostra. O governo quer ver se
póde mandar o Sr. Felisberto ainda no paque~
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que está a partir, e portanto cumpre concluir o
negocio quanto antes. Ou nós queremos o bem
geral da naç!la ou n1l.o, se o querem os cuidemos
disto, e nllo estejamos a procurar molivos espe
ciosos para demoras.

Decidia-se que se trataria do parecer na sessllo
seguinte.

O SR. PRESlDENTE deu para ordem do dia o
projecto de constituiçãO, e declarou que na hora
destinada ás indicações se trataria do parecer
relativo á nomeação do SI'. Brant Pontes para
negociador em Londres.

Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde.
José .Antonio dCL Silva Maia, secretario.

Sessão elll S de Novelllbro

PRESIDENCIA DO SR. !I1ACTEL DA COSTA

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas
da manha, fez-se a chamada, e achár!lo-se pre
sentes 71, faltando com causa os Srs. Pereira
da Cunha, Pinheiro de Oliveira, Ribeiro de Re
zende, AnC\rada e Silva, Costa Aguiar, Pedreira
do Couto,-Costa Barros, Faria Lohato e So
breira j e sem elJa os Srs. Andrada Machado,

. Muniz Tavares, Nogueira da Gama e Ribeiro
de Andrada.

O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e
lida a acta da ant~cedente foi approvada.

O SR. SECRETARIO CAL!IION leu o seguinte
officio do ministro d'estado dos negocias da
marinha:

« Illm. e EXill. Sr. - De ordem de ~ua Ma
gestade Imperial remello á V. Ex. em resposta
ao seu ol'ficLo datado de 27 de Outubro pro
xi mo passado, pat'a ser levado ao conhecimento
da assembléa geral, constituinte e legislativa do
imperio do Brazil, a copia n. 1 da port:.nia do mi
nistro e seeretario de estado dos. negocias estran
geiros, datada de 21 de Março deste alma, da qual
consta o ajuste feito com 101'4 Cochrane, e a copia
n. 2do decreto, que em ctlOsequenC'ia se expedia
ao conselho supremo militar, pelo qual foi no
meadb primeiro almirante da armada nacional e
imperial, bem como a copia n. 3 das instrucções
e mais podarias e officios que depois se lhe ex
pedirãO, como commandante em chefe da es
quadra do bloqueio da cidade da Bahia j e
emquanto á causa que houve para se nllo pôr
em execuç!la o clivará de 30 de Dezembro do
anno passado, remello a copia do requerimento
n. 4 dos commercianles e seguradores desta
pral;a do Rio de Janeiro, que sendo apresentado
á Sua Magestade Imperial em conselho, resolveu
o mesmo augusto senhor, que se não dessem
cartas para cor arias, em consideração aos pon
derosos moli vos expendidos na referido reque
rimento. O que participo á V. Ex, para ser pre
sente na assembléa geral.

'l'OMO VI

« Deus guarde á V. Ex. - Paço, em 3 de
Novembro de 1823.- L1tiz da Gunha Moreim.
- Sr. João Severiano Maciel da Costa. ))-Re
meUido ás commissOes de marinha e legis-
lação. ,

Deu conta de uma representação da camara
da villa de S. José do Rio-Grande do
Norte, em que se queixa do govemo daqu@lla
provincia. - Foi remellida á commissllo de
justiça.

Declarou tamhem ter recebido uma pllrtici
paçllo de molestia do Sr. Pedreira do Couto. 
Ficou a assembléa inteirada.

Passou-se á ordem do dia· e farão propostos
á discussllo os artigos 14, 15 e 16 do projecto
de constituiçllO, que tinhll.o ficado adiados com
as emendas dos Srs. Rocha Franco, Ornellas,
.Carvalho e Mello, HeOl'iques de Rezende, An
drada Machado e bispo capellllo-m6r, na sessão
de 30 de Outubro.

O Sr. Rodrigues da Costa: - Quando eu
fa II ei da outTa vez no meio desta augusta
assembléa, declarei que nllo era minha in
tenção atacar os iII ustres redactores do pro
jecto pela extensa amplitude do art. 14, nem
tão pouco o parecer, nem quer campal' por
eloquente j mas que fallava s6mente para sa
tisfazer ao meu dever e á minha consciencia,
respondendo a alguns argumentos que tinha
ouvido e notado pOl' muito improprias de serem
proferidos neste lugar.

Expuz meus sentimentos com dignidade e
com a franqueza que me é propria ; e apezar
disso fui trat,ldo com pouco ou nenhum decóro,
dizendo·se até que qneria meLler-me a philo
sopbo: mas eu perdôo de bom grado esles in
sul tos ao illustre membro, que assim falJou tlio
despejadamente contra o que é devido ú e~ta

assembléa e até mesmo contra a sna digni
dade.

Não é pois minha tcnçll.o tratar a queslllo
como matel'ia theologica, mas unicamente como
materia politica..Se acaso a questão fosse theo
logica, em defeza da minha religillo eu diria
tudo quanto sinto j eu faria ver por mauifestos
publicas, para salvar a minha honra e o meu
caracter, toda a extensão de minhas iLléas j era
isto o que pedia o IDI}U dever, em pril11cil'o
lugar como catholico, e em segundo como sa
cerdote.

Mas, falJando politicamente, digo que a dou
trina estabelecida pelo art. 14 do projecto de
constituiçãO que estamos a discutir, pela qnal
sc admitte ao goso dos direitos politicas do im
pet'io os individuas que professarcm as diversas
seitas, que nasccrllo da religiãO catholica, é
inteiramente ccntraJ'ia á politica que se deve
adoptar e sempt'e se considerará o mais perni
cioso po_sivel, por todos aquelles que pensarem
com alguma reflexllo.

Decretar uma consa contra o sentimento
1
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geral dos povos, é o maior erro que se póde
commetter em politica; as leis devem .segu ir
sempl'e o espirito dos povos, e nlio ha nem
póde haver razlio alguma l1ara o contrario;
ora, legislando nós para um povo inteira
mente catholioo, que professa a religião ca
tholica romana, se estabelecemos a liberdade
religiosa em um ponto tão illimitado como se
acha expendido no ar!. 14 do projecto de con
stituiçãO, claramente o escandalisamos, porque
vamos contra a sua vontade e atacamos os
sentimentos que elle tem tào ampla e energica-
mente manifestado. .

Eu tenho recebido cartas da minha provincia,
que relatllo quanto susto e sobresalto tem cau-
ado nella sÓll1ente a leituL'a deste artigo, que

apparece 110 projecto de constituiçãO j artigo
que parece querer destruir pela raiz os santos
mysterios da nossa fé i e assim como eu sei o
que aconteceu nesta provincia, talvez outro
senhores saibão o que t~rá havido.em outras,
que de necessidade ha de ser o mesmo; e por
isso eu considerarei sempre como um systema
anti-politico o estabelecer que fica livre a qual
quer individuo brazileiro seguir a religiãO que
lhe p:uecer, porljue estou certo que é o maiot' de
todos os erros.

Convém porém fazer distincçlio, porque ha
cidadãos brazileiros nacionaes e ha cidadãOS
brazileiros estrangeiros; com esles nunca po
demos ter a me::lma consideraçlio que com, os
nacionaes, e dos nacionaes bL'Uzileiros é que eu
fallo, considerando anti-politica semelhante li
berdade religiosa, pelas consequencias funestas
que póde produzir.

Além disto sempre se considerou como um
erro da pplitica dos governos admittir para os
empregos publicos pessoas que se cunsiderão
immorigeradas i ora, nós não podemos duvidar
qne o homem que professa uma rel.igillo e a
deixa, não é de bons costumes, nem tem
moral.

O que deixa a religiãO eatholica, nlio a deixa
porque nella encontre cousa que offenda a boa
moral, ou ordem social, deixa-a porque se
oppOe a seus depravados costumes i deixa-a por
que reprova a sua conducta estragada e porque
isto se lhe facilita com semelhante iIlimitada
liberdade, pois nllo teme que se faça delJa máo
juizo por este procedimento. ,

Taes sIlO os motivos porque deixa a re
ligiAo catbolica, para seguir outra qualquer,
que nllo reprove nem censure seus desatinos.

Ora, um homem que apresenta um caracter
de semelhante natureza é indigno de entrar
nos lugares da publica administração, para a
qual se devem escolber os verdadeiramente ca
tholicos e de moral irt'eprehensivel. E com
effeito como é que nllo tendo esta quali
dade podemos esperar delles a execuçll.o das
leis?

Corno podemos esperar toda a precisa jus-

tiça e equidade éle um homem que abano
donou a religião cathalica, fonte dos bons
costumes?

Ah! senhores, isto é impoasivel. Hómens
sem caracter jámais podem seL' bons empregados
publicas, seja qual fôr a administração de que
os encarreguem.

E vet'dade que ouvi dizer nesta assembléa,
que entre os protestantes se achavão homens

. mais bem morigerados do que entre os ca
tholicos romanos i e em abono disto citou-se
a moral da Inglaterra e outros paizes, e cen·
surou·se a immoralidade portugueza, asseve
rando que era maior a corrupçllo dos costumes
entre estes do que entL'e aquelles.

Eu duvido disto i mas ao mesmo tempo não
me admirarei de que assim aconteça no se
culo presente, em que os portuguezes deixát'llo
de ser portuguezes para serem portJguezes in
glezes, portuguezes hespanhóes, POTtuguezes
turcos, etc., e adoptarão- cégamente os cos
tumes estrangeiros; mas se consultarmos a p,is
toria antiga dos nossos maiol'es, pasmal'emos
de admiração.

Eu vejo um povo todo de heróes; um povo'
inteiro· praticando pela virtude e pela religião
acções do mais esclarecido heroismo, quer na
paz, quer na guerra; eu o vejo pegar nas armas
e dar a vida com um jubilo extraordinario
pela sua religião, já defendendo-a e já pro
pagando-a; emfim por todos os lados que a
examine, eu não vejo senllo um com posto de
acções brilhantes, uma naçào de heróes, como
aquelle que empenhou os cabel10s da barba ao
cumprimento da sua palavra, e outros muitos
que me nllo canço em enumerar, porque toda
a assembléa está ao facto das brilhantes acçOes_
que praticárão e que os fizerão dignos do res
peito do mundo todo e da admiraçao da pos
teridade; porém elles seguiráO pura a nossa
religião, não adoptaráO doutrinas estrangeiras.

Portanto, senhores, não façamos reformas
contra a vontade dos povos: nllo toqttemos se·
nllo naquil10 que fôr urgente, e disto n110 ha
precisão i os povos bem claramente têm mos
trado que silO catholicos; e dar direitos po
liticos a quem não professa a religillo catho
lica, é fazer uma concessllo que póde até abalar
o nosso edifício social. Que immensas desordens
se nllo seguirião de semelhante medida!

Supponhamos que um homem, que aban
donára a sua religião, depois contrahia o estado
matrimonial; quizera saber se o parocho da
sua freguezia o poderia casar? Ou, se sendo
já casado antes, os seus filllos poderião ser
baptisados c educados por um pai de differente
religillo?

Ab I senhores! E além destes inconvenientes
quantos outros haverião, que farillo um trans
torno geral! Abalariamos as nossas leis patrias,
tanto civis como ecclesiasticas, e formariamos
uma complicaçllO extraordinaria,
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Semelhante extensão de liberdade religiosa
serviria de abrir a porta á toda a qualidade
de prevaricação, de afastar a nossa mocidade
do centro do cbristianismo e de trazer sobre
nós uma immensidade de males.

Nestes termos eu julgo que longe de ser
de urgencia semelbante legislação, só tem por
fim com esta liberdade o afastar individuos do
seio da nossa religino (O omdor foi
inte?'rompido pelo Sr. Fmnça que fallott n08
tm'mo8 liegttintes)

O Sr França :-Por bem da ordem, Sr. pre
sidente, já está. vencido que a liberdade re
ligiosa é um dos direitos do cidadl!.o brazileiro;
tratamos agora sómente das modificações; e
POl' isso peço a V. Ex. que nl!.o deixe voltar
a discussão para o que está vencido. (Apóiado,
apoiado.)

O SR. SILVA LISBCA :-Póde·se fallar contra;
requerer tal ordem é desordem.

O SR. FRANÇA :-Sr. presid~mte, eu julgo ser
um dever indispensavel na assembléa o sus
tentar os artigos que uma vez discutio, e se
vencerl!.o por votaçl!.o.

Ora, a liberdade religiosa é artigo já deci
dido, ou antes vencido nesta primeira dis
cuss110. Todos os Srs. deputados pois, que
contra essa posiçl!.o em tbese têm depois di
rigido os seus 'discursos perderl!.o de certo o
seu tempo j ao menos por ágora, podendo
aliás servir-se dos seus argumentos para a
2" d.iscussãO, se até lá não mudarem de pro
posito.

Têm elles o direito de eutl!.o motivarem e
offerecerem suas emendas, que terão a sorte
que a assembléa lhes der. O que presente-,
mente porém temos a trataI' é das restricções
dessa mesma liberdade religiosa, que os au
tores do projecto estabelecerl!.o, por dar mais
explendor, e a devida primasia ás communbões
cbristãs. Quanto a mim nl!.o descubro nisso o
menor inconveniente pratico, quasi tudo o
que tenbo ouvido contra a doutrina do pro
jecto a tal respeito encaminba-se a estabelecer
a intolerancia no Brazil, o que n110 serviria para
outra Consa mais do que para entibiar o pro
jecto dos estrangeiros uteis que quizessem vir
estabelecel'-se no mesmo Brazil, quando tanto
necessitamos de estender a industria já coo
nbecida em outros paizes, em que as sciencias
têm ajudado, e melborado as artes, o que se
nl!.o consegue sem a admiss11o, e bom aco
lhimento dos artistas de todas as commu
nMes.

Eu trato esta questãO pelo lado da politica:
os ministros da propaganda que cuidem de
fa7.er proselytos, que eu, segundo o evangelho,
amo a todos e desejo ser de todos amado sem
me importar com o que cada um crê do outro
mundo, e em boa politica cuido que deve sei'
essa a conducta de todo aquelle que se preza

de bom cidadl!.o amigo da sua patria. Re
queiro pois a ordem da discussl!.o para que
verse precisamente sobre as retricçoes do pro
jecto no presnpposto de estar estabelecido já
como artigo constitucional, e como um direito
do cidad110 brazileiro a liberdade religiosa.

O Sr. Silva Lisboa: - Sr. presidente, ani
mado pelo discurso do espirito apostolico, com

_que na ses:l.o de 30 de Outllbro o Exm. Sr. bispo
diocesano impugnou o art. 14 do projecto de
constituiçãO, que faculta a liberdade I' ligiosa
a todos que professàO as comOlunhões christ:ls,
sem distinguic nacionaes dos estrangeiros, con
cedendo-Jhes os direitos politicos, e tendo eu
apoiado a emenda, que elle offereceu em
consideraçl!.o da incompatibilidade da absoluta, e
irrestricta tolerancia civil com a doutrina ca
tholica, mas sido contradido com vehemencia,
esper.ialOlente pelo Sr. relator j passo a susten
tai-a com a minha fraca voz, supplicando indul·
gencia desta asseDlbléa á prolixidade, reconhe
cendo ser incompetente o tratar dignamente
um assum pto de tanto melindre, e perigo.

Prescindo dos opprobrios que sobre mim ca·
hirl!.o no curso da discus~:l.o. Estando quasi na
raia da eternidade, tremo de ir responder ante o
tribunal divino, por tambem ter com o meu voto
concorrido para uma innovaçl1O no systema
con litucional deste paiz, de que não posso
prever feliz resultado, antes della temo des..
ordem se nl!.o eclipse da religião calholica no
Brazil, em que a providencia me fez nascer, e e~

pel'o nella morrer'. E pantei·me, Sr. presidente,
de ouvir do Sr. relator do projecto a sua dieta
dU1'a sobre malerias arduas, mas susten
tadas por mui pios e doutos meslres da repu
blica das lellras, e que tl!.o luminosa e mode
radamente elucidou o veneravel prelado, digno
de todo o acatamento dos fieis' catholicos da
igreja fluminense, E' estranho, que, a.pregoan
do-se toleral1cia de seitas religiosas, lDas os
tentando-se intolerancia de opiniões politicas,
ora se lente introduzir novas causas de divisões
de espirito, onde já existem t110 fataes divisões
de partidos.

Ha enorme differença em não perseguir,
antes tolerar quaesquer communbões e seitas,
e o facultar todas eHas aos nacionaes, sendo
aliás varias as mesmas tão inimigas da reli
giãO do estado. O fundamental argumento do
pio diocesano é, que o projecto da liberdade re
ligiosa nos termos concedidos, é inteiramente
novo, ainda nas novas constituições da America
do Sul, e na de Portugal, esta só concedeu a
tolerancia aos estrangeiros. A isto não se res·
.pondeu senão evasivamente. Eu accrescento,
que o artigo 14 nl!.g tem objecto, visto que o povo
brazileiro, (segundo por vezes tenho ponderado)
nl!.o tem, nem requer outras communhões
chl'istl!.s, e múito menos outras seitas contrarias
á religill.O catholica.

/
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Tal artigo mal presuppõe uma aberraçllo fu·
tura do seu symbolo, na qual por desgraça,
possão cahir alguns nacionaes, mas esse triste
evento nllo se deve esperar, e quando succeda,
a legislatura uessa época dará providencia, por
ora nllo se faça tal injuria ao nosso povo. A
singularidade pois do pr.ojecto por isso só é for·
midavel objecção, visto não se mostrar ex·
emplo de igual declaraçM em paiz de circum·
stancias semelhantes ás deste imperio. O Sl'.
relator disse, que nós aqui nllG el'amos theo·
logos, mas politicas, Para que pois implicou
elle no projecto a constituiçãO com a religião?
Eu digo, que 0- verdadeiro politico não póde
fazer abstra.cção meta.physica da religiãO externa
(que é a dc que se trata) da organisação do
govel'l1o.

Assim o praticarão todos os estadistas ele·
gisladores, para dar unidade e firmeza ao sys'
temã. E depois de se achar bem estabelecida
I1ma religillo, sem dissidencia de seitas, nada
ha mais contrario á sll politica, que o dar
liberdade de religillo ao povo, visto que, pelo
meuos ostenta e o induz a duvidar da ver·
dade da que professa, e a historia mostra, que
essa é uma das cau as mais fortes da deca·
dencia dos estados, e até ria sua dissoluÇãO, e
mina. A constituição deve firmar a base da con
cOI'dia do sacerdocio com o imperio. O principal
fundamento do mcu voto foi, que declarando·se
no art. 16 ser a religiãO catholica a religiãO do
estado, sendo esta declaraçãe candid~, ella
snppOe, que a religiãO catholica contém a ?'eve
lação da divina vontade, tanto nos artigos de fé,
corno nos ritos e modos do culto, e em con'
sequencia conclui, que nenhuma autoridade
póJe dar liberdade aos nacionaes do paiz, de
terem credo, e culto contrario á essa divina
vontade revelada, sem parecer incurso em I'e·
bellillO á Dou-, Nenhum dos Srs. deputados se
fez cal'go de -refutar esta minha razilo, que
a nllo e tal' eu fatllo, me parece ser de ine·
sistivel evidencia. O Sr, relator disse, que a
commissllo segurara a religiãO do estado, de
clarando·a sel' a. catholica apostolica romana,
a uoica manleúda pelo lhesouro nacional, e
que toda a questão era, se convinha ostenner a
liberdade religiosa o todos os que professllo as
varias- communhões christas, dando· lhes os di·
reitos politicas.

Disse mais, que esta liberdade fÔra con·
cedida em a nova carta constitucional da França,
art. 5°. A isso replico. O Brazil por ventura
está nas mesmas circulUstancias da França?
Tem, como ella, em seu seio variedade de
communhões christãs nos pl'oprios nacionaes ?
Tem passado pelas horridas tempestades po·
liticas quaes aquelIe paiz tem sofft'ido desde
o fatal dia de S. Bartholomeu no reinado do
fanatico LUlz IX até o assassinato do piedoso
Luiz XVI? Nada disto, tudo pelo contrario,

r. presidente, perdoê-me ler o contracitado

artigo da dita cada da l~rança, e é o sflguinte
-cc c da um professa a sua religiao com urna
igual liberdade, e obtem para o seu culto a
mesma protecção. ll-Todo o politico e jLll'iscon·
sulto, versado na hel'lneneutica d;l cliplorpacia
e legislação, p,ra bem conhecer o seu espio
rito, attende ao tempo e estado do paiz, em
que foi feita. Não é evidente, á vista deste
ar:ligo, que elIe suppde o facto notorio que
na França havia muita gente que professava.
diversas communhões christlls, mas que não
erão estas autorisada por lei e que a dita
tolel'ancia é o que a nova carta constitucional
veio conceder, afim de poder a protissllo, e o
culto publieo, das communhões anli·cafholicas
ser sem perigo nem pena? No breve com
mentario que fcz da carta o chancelIer da
França, que foi o relator perante o corpo le·
gislati vo, dá as razdes das innovações a que
elIa deu garantia, dizendo que-cc a situaçllo do
reino, depois de tantos annos de tormenta
exigia precauções, e s;l(:rificios para apaziguar
todos os odios, pl'evcnir todas as reacções,
consolidar todas as fortunas, e attrabil' os fran·
cezes ao gencroso esquecimel)to do passado,
'e á geral l'~conciliaçilo, I)

Eis pois a causa. da Iiberdflde religiosa, só
concedida pela actual dissidencia das opiniões,
e seitas em materia de religiãO.

No Brazil não ha (graças a Deus) taes dis·
sidencias em o nosso povo, a pureza da fé
catholica é a sua preciosa margarita; é a
exeelleneia, que mais pl'ezão todas as familias
em todas as classes, ordens, e pessoas, todos
os indi viduos poem a sua hOl1l'a em darem por
ella toda a sua propriedade e vida. Para que
pois se vai busca.r apoio em a nova carta
constitLfcional da França? Ninguem no im
perio quer senão a sua cartilha que aprendeu
na escola, e a liturgia que a igreja oràena no
culto publico, oude, seja servo, aLI livre, rico
ou pobre, se vê o espirito da genuina igualdade
e dignidade da naturez'i humana, na mesa
da communhao, e na participação dos sacra
ment'Os,

O governo francez restaurado não podia es·
peral' união e consolidação sem e'sa tolerancia
tão extensa, 4ue (a meu ver) declarou, não
como bem positivo, mas como calculo de menor
mal, Como pois se póde esperar bom conceito
na Europa, e America do projectado novo sys·
tema, que nao tem apoio na expel'iencia, e é
contra a prudencia de todos os legisladores
antigos e modernos? Como nao sei ler na
historia do futuro, nào posso ter conGança na
gratuita affirlllativa, de que o novo systema
nllo produzirá transtorno na ordem civil, e na
religiao do estado. Declame·se embora, que é
tyrannia n1\o conceder liberdade religiosa.
Nil1guem jálllais duvidou do livre arbitrio, e do
direito de assentir e dissentir cada individuo
de qualquel: symbolo religioso - quanto aos
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aclos inlel'Uos,-pelos quaes só responderá á
Deus, que só póde conhecer se a sua con
sciencia foi boa, e se a ignorancia do verda
deiro credo e cullo foi in vencivel.

Mas nunca o legislado 1', estadista ou pessoa
'prudente póde sustentat', que é indifferente á
paz dos estãdos, que qualquer entregue á l'e
prO"bo senso, possa dogmatisar doutrinas, que
o governo, e o povo considerão erroneas e pe
rigosas á sua felicidaue temporal, e ainda mais
á elerna, e muito menos se procede a fazer
obras que escandalisão ao publico, ou se educa
os filhos em religiao differente da religiao do
estado,

Sr, presidente, não sei organisar o cáhos,
supponha·se que um brazileiro (o que Deus
não permitta) daqui em diante se casasse sem
ser á face da igreja; não baptisasse a. seus
filhos, apostatasse por actos publicos da nossa
religião, pode'ria o seu parodIO dar-lhe sepul
tura em sagrado?

Que desordem resullaria, se o máo exemplo,
e a sua impunidade, mulliplicassem os infieis,
e apostatas? Onde então pararia o Brazil, tendo
população tão beterogenea? Como, tendo os
homens tao grande propensãO a duvidas, edis
cordias, não se precipitarião á aposta ia, liberti
nagem, e ate á l'enuncia de toda a religião,
achando a sancção, mais que liber'al, na con
stituiçãO, que faculta, e tolera todas as seitas,
e até dá direitos politico' aos declarados he
reges? O Sr. relator pela sua perspicacia sentia
tão vivamente a força de te argumento, que
Sll tentou as contradictori<ls sentenças, de negar
igualdade de direitos aos judeus, e ,lOS se
ctarips da religillo mahometana, e dos povos
da Asia j e até declarou, que devião ser cas
tigados os athêos, não tendo porém igual rigor
com os-Deistas,-sendo certo, que ainda em
Inglaterra, _que é hoje Ului liberal com os dis
sidentes em materia de religião, es-es lnesmos
se achllo sujeitos ás penas das leis, e é casti·
gado todo aquelle que nega a revelação,

A maior força das razões com que 'e sus·
tentou o projecto, é a necessidade da allracção
de estrangeiros, priucip,l1mente das cornrnu·
nhOes cbristãs, que reconbecem o fundo prin·
cipal da doutrina catholica, e que não virião ao
Brazil para sel"ern uma especie de-Helotas,
sem ao menos terem a esperança de que seus
filhos gozariilo plenamente dos dil"eitos politicos
do imperio, e que, nilo se podendo negar a
estes a liberdade religiosa para seguirem are·
ligião de seus pais, seria enorme injustiça, e
desigualdade, o negar igual faculdade aos na·
ciona~s do Brazil. Não sei fazer compromisso
com a consciencia, dando pezo a motivos mel"
cenarios, Se a politica tolera estrangeiros hete
rodoxos, e a seus descendentes, nllo se póde
considel'ar haver igual razão para se engrossar
o bando, franqueando-se a - apostazia - aos
filbos dos nacionaes.

POI' essa laxid:to, se il'ia cada vez mais dimi·
nuindo o nu,nero do. verualieil'os crentes, isto
é, os catholicos, Em nenhum raiz da chris
tandade se adlOitte tal facilid.!de p!lra se apo~·

tatal" da religiao do eS[;l(io, ainda q~le se to·
lere qne os filhos dos eSlrangeiros continuem
na religino de seus pais, E demais, podemos
ter muitos estL'angeiL'os catholicos, da Fran ça,
Irlanda, Anstria, Italia: Belgica, etc, Além de
que experimenta·se, que o que -altrahe os
estrang&il'os a um paiz, é a esperança de fa·
zerem fortuna nclle, confiando nas suas boas
leis, e na regularidade do goveL'llo, certos de
que nllo serão perseguidos em suas pessoas,
nem e.poliadl1s de sua propriedade, por in·
justiças da adminisll'ação e pel'seguição por
suas crenças, naD turbando aliás elles o estado,
e o culto do paiz,

POI' via de regra os estrangeiros não am
biciollão direitos politicos do paiz que lhes
asyla, nem convém dar-lhes taes direitos, pelo
evidente perigo de intriga, e influencia dos
governos dos L'espectivos paizes, Assim se tem
praticado em Pot'lugal com os e tL'angeiros,
Bast,l, e rebasta, que no Brazil se conceda...libe·
ralidade igual á que se concedeu á Russia e
Inglaterra por lratados de commercio, para
terem suas igrejas sem publicidadl:,

E' chirnerico o receio de perseguição de
estrangeiros ou nacionaes, que não tu rbarem
o estado, O progresso da christand"de e da
philosophia ol,thocloxa, impossibilita o retomo
das antigas cruezas, causada (3ela ignorancia
dos tem pes,

Porém, fical'ia o governu sem defeza na
1I11'al, e o povo sem regra de consciencia, se
f•.sse licito conceder tolerancia a brazileiros
infieis que apostatassem da religiãO catbolica,
querendo todavia as boul'as do estaclo: isso
seria dar honra á ,feshonra, Em l'eligião e
politica todo o homem de hODra deve mostrar
firmeza de caracler; perdendo-se o caracter,
perde·se tudo,

Disse um dos contradictores não haver pe·
rigo de seguir o nosso povo as religioes estran·
geiras heterodoxas, elC'giando a polidez do
mesmo povo, que entra nas igrejas inglezas,
sem nem escandalisar, em apostatal',

E como se póde segurar isto para o futuro,
depois da declaraçllo da liberdade religiosa I No
principio o povo vê sem exame, e como só
objecto de curiosidade, a differença dos cultos:
depois entra-lhe no espirito a suspeita, de que
todas as religiO(ts são indifferentes; por fim
vacilla sobre a verdadeira, e fica-lhe no animo a
duvida que é (como se tem dito), a lJ1'ocwração
do diabo,

Um. nobre deputado até louvou a superior
moralidade dos prole-tantes inglezes e a\1emães.
E não será ísso uma razão demais para o
povo do Brazil se dclslizar da l'eli~ill.O catho·
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lica? Mas nllo posso assentir á' asserç1l.0 t1l.0
olTensiva.

Muilo respeito a Inglaferra, quando mais
nno fosse, pelas sua -sOI:iedades-de Propa
ga,ção da Biblia, Oivilisação dos AFicano8, c
Extincção do Trafico da Esc'ravatura.

Porém (sinto dizer), nno pos~o deixar de
notar factos, que não abonno nas classes in
feriores a Slla moralidade superior á dos paizes
catho1icos. Como n110 admillem o sacramento
da confiss11o para propiciar á Deus, humi
lhando-se, e mortificando a soberba (raiz de
todos os males) ella é o p:,iz, cm que ha
mais duelos, suicidios e crimes capitaes, que
manifestll.O desesperaç110 de espirito.

Em nenbum paiz nas classes inferiores ha
maior numero de mulberes perdidas: cm
Londres até se faz incrivel a descripç1l.0 of
ficial, que deu o intendente geral da policia
Colquoum na sua obra da Policia da Met?"o-'
pole. Prescindo do peior que descceve Bentham
na sua obra de 1818.-Chu?·ch d'EnglactiB.

Quanto á Allemanba, sempre famosa pela
sua moralidade, é constante, que 05 estados
catbolicos da Austria têffi nella superioridade
até reconbecida pelos eSCl iptores inglezes.

A Suissa, tão louvada, e na maior parle
beterodoxa, coslurna 'vender a sua gente aos bel
ligerantes os mais oppostos, enconlrando-se
soldados suissos nos exercitos, destruindo
sem causa propria a seus irmãos, e sellS
pais.

E' de boa moral dar-sangue por dinbeiro,
-e Il:udar de partido faltando o soldo?
• Na Europa a regra sempl"e foi-nada de di·
nheiro, nada de 8uiBso-point d'a?"gent, point
de suiBse.

Tanto em Portugal, como no Brazil, are·
ligiãO catholica tem inspirado beroicas virtudes,
e especialmente da lealdade civil, desde Egas
Muniz até os patriotas actuaes exterminadores
de seus inimigos. O menor mal (ainda que
gravissimo) do art. 14 seria o desestimarem
os presumidos de-desctbttsad08 e de livres pen
8ádores-a religiãO calholica, e ao supremo ca
beça da igreja, cenlro da união da cbrislandade
n110 reconhecendo (como é já mui devassa
moda em outros jJaizes) o quanto a civilisação
deve á cadeira de S. Pedro.

Escriptores inglczes de grande credito con·
fessll.O, que o summo pontifice Gregorio Magno
foi o que os resgatou do barbarisIDo, quando
er110 vendidos como escravos, mandando mis
sionarios á Inglaterra.

Hoje póde·se dizer, que toda a sua prcemi
nencia nas artes, e manufacturas, como este
panno que vestimos (o Q1'ador aponta para
a sua casaca), é a consequencia daql1elle pri·
meiro impulso, que se lhes deu para o catho
licismo. 110 obstante o que Voltaire, e o barão
d'Holbacll, com os da sua cabala, têm dilo

contra os summos pontífices, escriptores in
glrzes, ainda protestantes desle seculo, têm re·
conhecido, que de duzentos e cincoenta e seis,
apenas trinta. têm sido nolados de graves erros
humanos, e Roscoe na vida de Leão X, diz
que a duraçllo da Sé Apostolica POI' quasi
dous mil annos, é um milagre politico, que
demonstra especial favor divino á igreja de
Roma. BUrKe louva ao papa Pio VI pela sua
virtude apostolica, e até por ter feito seccar
as lagÔas Ponlinas, o que nunca fizerllo os
mais magnanimos imperadores romanos.

Agora os pel'iodicos inglezes estão cheios
de elogios do fallecido Pio VII, verdadeiro
martyr da christandade.

A que proposito se prodigalisaráõ os direitos
politicos á heterodoxos?

Toda a sociedade tem o direito de-pÔr con
dições-á quem nella quizer entrar: nisso não
ha dureza e inlolel'ancia contra os estl'angeiros
e muito menos se póde eonsiderar contra os
nacionaes apo tatas da religiãO do imperio. Do
contrario receio que o mal irá além de todo o
calculo.

O Sr. Oarneiro da Ounha:- Sr. presidente,
eu n110 me levanto porque pretenda com meus
di!>cursos mostrar as vantagens que resulUlo
da liberdade religiosa á nossa sociedade i
melbor do que eu o maDifestárll.n os ilJustres
deputados que têm fallado a favor do artigo j

porém, dóe-me, Sr. presidente, que no seculo
das luzes, no seculo XIX, e no meio desta as
semlJléa, haja quem pretenda combatêl-o, quem
nos queira reduzir ao tem po em que alé era
sacl'ilegio fallar no diabo! O illustre depu
tado que acabou de fallar cansou-se, acar·
retou toda a historia, trouxe a campo os ponti·
fices da igreja romana, e afinal n110 provou nada
porque não podia provar. O mesmo fez o reve
rendo Sr. deputado a quem não ouvi urna só
cousa que fosse allendlveI.

Deixemo-nos, Sr. presidente, de renovar
abusos que felizmente se têm ido aC'lbando;
ninguem aqui pretende atacar dogmas da
religiãO catbolica i a commissão só teve em
vista estabelecer o que convém em polilica,
e acautelar as cousas emquanto é tempo; tudo
o mais é esperdiçar palavras, e gastarmos mal
as boras que se podem empregar em cousas
uteis. O reverendo SI'. deputado Rodrigues da
Costa disse que da sua provincia tem recebido
cartas em que se manifestllo receios de se
estabelecer na constituição a liberdade religiosa;
pois eu digo que n1l.0 lenho recebido nenbuma
que contenha tal idéa, e creio que de tantos
illuslres deputados que se achão neste recinto
nenhum ba lambem que as tenha recebido:
ao contrario as de que tenbo noticia, vindas
de diversas províncias e até da mesma do illostre
deputado, dizem que muilo se estimaria que
se approvassem este~ artigos; portanto, se·
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melhante allegação nM merece consideração
alguma.

Tambem poderia mostrar, visto que se falia
em EvangelllO, com lIe mesmo, e com o
Velho Testamento que a liberdade religiosa deve
ser agmdavel a Deus, que se póde admittir
pureza e verdade de sentimentos e culto a estes
accommodado. Por este;; principios se regulou
a commissl1o, estabelecendo comtudo are·
ligil10 catholica, como a unica que reco·
nhecemos por verdadeira, a religillo do
estado, e declarando·a a unica mantida por
elle.

Eu não sei que mais querem estes se·
nhores· escrupulosos, e admiro que lhes esque·
cessem o mencionar as vantagens e utilidades
da santa inquisiçãO, pois que tanto se inclillão
para o constrangimento e violencia de que é
impossivel resultar bem em materia de re·
ligillO.

Porém, isto já está tllo bem demonstrado
que inutil seria cansar eu a assembléa com
a repetição de argumentos a que não se tem
respondido senllo com generalidades e citações
que nada valem.

Voto, pois, pelos artigos porque os julgo de
summa utilidade para o estado.

o Sr. Lopes Ga=a:- Sr. presidente, nno é
como tbeologo que eu entro na materia que faz
objecto da presente discuSSãO; e desde já pro
testo nllo me servir de argu mentos quc telldl10
a encarar a religil10 em relação aos c!feitos que
na outra vida possa produzir.

Como membro desta assembléa só me com·
pete tratar do systema religioso em relação ás
instituições politicas que dl'vem reger o imperio
do Brazil. E' uma verdade que não são unica·
mente as leis da sociedade civil as que governão

I os pU vos, e formão o espirito ou humor na
cional, mas tambem os costumes, e a religião,
ainda mesmo aquella religil10 cujos dogmas, e
preceitos sustentados por uma tradiçno perma·
nente possão ser taxados de falsos.

Não avançou um absurdo em politica aquelle
imperador do Mexico quando disse que a reli·
giãO de Hespanba era boa para os bespanbóes,
assim corno a do Mexico para os mexicanos.

A historia das nações tanto antiga corno mo
derna, nos ensina que a religillo é a constante
alli-ada da sociedade civil, é o centro cnmmum,
onde se reunem todas as iúéas que os homens
têm de piedade, de justiça, e de moralidade.
Este axioma politico não tem sido destru ido
pelos illu tres preopinaotes que me precederllo
na discuss110, e se examinarmos bem os seus
discursos veremos que elles se reduzem á se·
guinte questãO. E' conforme á politica e ao es·
pirito da naçl10 que temos a hOnL'a de repre'
sentar a doutrina dos arts. 14, 15 e 16 do pro
jecto de constituiçllo? Eu digo que nllo , e que

do modo porque se achlio redigidos nllo devem
passar.

Sr. presidente, a constituição que nós estamos
organisando, é o pacto social, ou complexo de
condições politicas pelas quaes os brazileiros
pr.etendem existir em sociedade; estes brazi
lelros por nós representados sllo catholicos ro
manos, e não é de crer que seja conforme á
vontade geral de um povo, que vive debaixo de
uma só communhãa religiosa, a admissllo da li
berdade de religill.o em lanta amplitude quanta
a que estabelece o art. 14, que supposto seja
um consectario do que já está vencido, com tudo
nllo é necessario em toda a sua extensão. Este
art. 14 destróe o art. 16, porquanto admittidos
os cidadãos de qualquer communhão christa ao
exercicio de todos os dit'eitos politicos, nenhuma
garantia se dá á estabilidade na religiao catbo
lica, como unica manteúda pelo estado. Vejamos
se esta PI'oposiçllO é verdadeira.

Uma assembléa constituinte estabelece hoje
como artigo constitucional que a religiao do es
tado é ~ catholica romana, e ao mesmo tempo
no art. 14 proporciona aos pt'otestantes a facul·
dade deJegislar: eis·aqui como o que hoje con
stituimos . porque somos caUHllicos, póde vir a
ser destruIdo por protestantes quando tiverem a
nossa autoridade; eis-aqui como promettendo
e jurand l ) manter a religião catholica apostolic;
romana, preparamos a sua aniquil1açllo neste
imperio. '

Se a politica ingleza a este respeito nos póde
servil' de exemplo, se com ella já se argumentou
para sustentar a doutrina do projecto, com ella
argumento eu pal'a mostrar que taes artigos sllo
inadmissi veis, porque, habilitados os cidadllos
de qualquer communhão chrislã para o exer
cicio dos direitos polilicos, a religillo do estado
ha de ser aquella que um maior numero de
repl'esentanles da nação, e agentes do governo
quizerem que prevaleça.

E' para pl'e ervar a religillo dominante de um
igual risco, que os inglezes, tolerantes como
elles sllo, excluem Dilo só do corpo legis
lativo, mas ainda dos empregos de maior con.
fiança todo aquelle cidddllo que não professar a
religião do estado.

E' preciso notar que esta exclusão na Ingla·
terra offende positivamente uma parte conside
ravel da naçllo, que professa a religillo catholicaj
o que não acontece no BJ'azil, onde todos
aquelles para quem "e organisa a presente con
stituiç:lo lêlll UIIJa só religillo.

Nau pretenJo comtuJo dizer que a nossa con·
stituiçao Mo garanta a liberdade religiosa, por
que eu e lou convencido de que a consciencia
é uma faculJade que o homem não póde sacri·
fi..:ar á convençao alguma social, e que só é su
jeíla ao iLllperio da convicção; mas esta liber
dade deve sei' garantida de maneira que a re
ligillo de 1I0SS0S pais, religillo que tem a sua
raiz no céo, e que nós temos jurado manter I
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nllo venha a_ encontl'ar em tllo ampla disposiçllO
o principio da sua' decadencia no Brazil.

Não haja pers('guiçil.o, seja livre a qUl:{lquer
prestar á Deus o cuJlo que julgar ser-lhe mais
agradavel, uma vez que o exercicio deste culto
não causa perturbações na ordem social j se
jamos tolerantes, mas esta tolerancia deve ter o
limite que exige a nossa situação politica.

Assim conseguiremos o fim a que nos pro
pomos, merecendo de nossos commiltentes o
conceito que de nós fizerão quando nos incum
birão de tão i!:'1portallte tarefa j e dos estran
geiros o reconhecimento por uma illStituiçàO
que lhes fl'allquêa a entrada em ·nossa so
ciedade.

Portanto eu offereço llma emenda aos arts.
14, 15 e 16, que me parece di sipar todas as du
vidí:\s que na presente discussllO se têm apre
sentado.

EMENDA

II Art. 14. A liberdade religiosa é tolerada no
Brazil, mas só a religiao catholica apostolica
romana é maoteúda e approvada pelo es
tado.

cc Art. 15. Aquelles cidadãos que professarem
qualquer dos communhões christll.S, podem
gosar dos direitos politicos no illlperio com
as seguintes restricçOes. Nilo poderáõ ser
membros do corpo legislativo, e nem primeiros
agentes do poder executivo.

« Art. 16. As outras religiões, além da cbristll,
excluem de todos os direitos politicos áquelles
que as professarem. - O deputado Lopes
Gama.» .

A lU parte foi apoiada, a 2' rejeitada e a 3"
julgou-se prejudicada por compreltendidll na
dQutrina do projecto. .

o Sr. Brant Pontes:- Tenho ouvido ,com
satisfação e interesse mostrarem todos os Srs.
deputados ngs seus discursos, tanlo pró como
contra os artigos do projecto de constituição que
estão em discuSSãO, que o seu unico fim é o
maior bem da patria : discorre-se por principios
differentes, mas daquelle objecto ninguem se
separa j e esta uniformidade de pensar ha 'de
ser mui vantajosa á nossa constituiçll.O, de que
depende a ventura do Brazil. (Apoiado.)

Em primeiro lugar todos concordllo em que
se declare religillo do estado a catholica apos
tolica romana j e com eífeilo nós n110 profes
samos outra, nem queremos outra, e porlanlo
tudo o que se diz para sustentar isto é supedl o,
é perder tempo precioso que d~vemos escrupu
10salI\ente poupar (apoiado); e ~ tambem dar
moti\o a que no pubJico se suspeite que ha du
vidas sobre este objecto enlre os representantes
da naçllo, quando aliás f.ada ba em que todos
estejao tll-o conformes, como a respeito da nossa
sanla religiãO, na qual vivemos e queremos
morrer.

portanto o unico lado que eu encararei na

queslão é o da utilidade que nos resulta Lia lo
lerancia de quaesquer seitas religiosas j e com
e/feito parece evidenle que muito nos convém
altrabir a maior porção possivel de estrangeiros
se consideràrmos a vasta exten,ão do nosso tec.
ritorio j a delerminaçao de acabarmos com o
commercio da escravatura, empregada pela
maior parte na lavoura, e que é preciso supprir
com colonos j e finalmente a pecessidade de
augrneularmos a nossa população, o que será
difficullosissimo consegllir, admitlindo sómente
ao' nosso gremio individuos àe uma só re
ligiãO.

Eu fui encarregado nesta minha ultima 'via
gem de convidar estrangeiros para o Brazil j e
posso asseverar perante esta Ilugusta assembléa
que por toda a parte da Europa achei a melhor
r!isposiçãO nos animos dos individuos pal'3 virem
estabelecer-se no nosso paiz, com a clausula
unica de lhes ser garantida constitucionalmen te
a sua religi::lo. ' -

Até na Inglat~rra era tllo feliz a id~a que
havia do nosso estado e circumstancias, que
muitos artistas nM duvidavão passar-.se ao
Brazil com ~eus beus, e unicamente os emba
raçava o não saberem como se marcaria na con
stituiçãO o direito de que lratamos ; e um grande
proprielario me asseverou que se dispunha
a passar ao Braxil com sua numerosa familia,
para aqui se estabelecer, e que só esperava
ver como na consliluiçllO se ordenava o systema
religioso.

Portanto, senhores, se I'lOS convém cha
marmos estrangeiros para o Brazil, do que
eu creio que ninguem duvida, não nos em
baracemos com pequenos escrupulos j a dou-'
triná destes arligos afiança ~ fJel'manente pros
peridade do Brazil, chamando ao seu terl'itorio
a populaçao de que precisa para não ficar o
seu centro em pel'petuo deserto, ao mesmo
tempo que nesta liberdade não offendemos
uem levemente os nossos costumes, nem ata
cnmos a nossa religil10 j e sem ella, sem atole
raneia absoluta de todas as seitas religiosas ,11110
se póde obter aquelle fim.

Todavia pàrece-me que póde réduzir-se esta
doutrina a outra fórma, que talvez se eotenda
desembaraçada de duvidas e questões,. O/fereço
par'a isso a seguinte

EMENDA

« A religiãO catholica apostolica romana é
a religillo do estado e unica manleúdá por elle.
E', porélll, permitlida no imperio a livre iole
rancia de todas quaesql1er seitas religiosas.
B?'unt, »- Foi apoiaua.

O Sr. Silva Lisboa :- Sr. presidente, peço a
palavra pal'a uma explicação sobre a falia do il
lustre preopinante o Sr. Brant Ponles, que tratou
de perda de tempo a discuss110 preseute, sup
pondo que eu impugno a tolerancia de quaes-
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quer seitas dos eslrangeiros, quando aliás elIe
considera ser o bem do Brazil atlrahil·os,
pela cerleza de que não serão perseguidos por
suas crenças.

Nunca tal impugnei, quando se propÔz á
discussão o art. 8" do tit. 2" cap. 1°, que
communica lodos os estrangeiros os direitos
de cidad!1o brazileiro, sendo naturalisados, qual
gue~' g~te sçia a sua ~'eligião, cujo arligo já se
decidio.

A constituição nllo deve conler artigos de
pleonasmo; se contradigo ao art. 14, é porque
in globo envoh-eu os nacionaes, dando·lhes li
berdade religiosa, ainda sendo seclarios de diffe
rentes communhOes christãs e em cima conce·
dendo-lhes os direitos politicos.

O Sr. Oarneiro; - Sr. presidente, como eu
enunciei o meu voto quando se tratou do di
reito individual da liberdade religiosa, cumpre
que agora o manifeste tambem ácerca destas
declarações ou modificações feilas áquelIa li-
berdade. _

Já passou o principio - que a religião, poli
ticamente fal1ando, é livre, isto é, que cada
cidadão póde e deve ter religião por con
vicçllo propria, sem que seja licito á aulo
ridade politica constrangel-o por violencia, ou
qualquer genero de coacçll.o, á ter antes esta do
que aquella.

Não foi porém, isto declarar que seja in
differente para Deus, e pelo que toca á res
ponsabilidade que ha para com este Ente
Supremo, seguir o homem esta ou aquella
religião, dar este ou aquel1e cullo, como alguns
honrados membros têm querido inculcar que
se póde deduzir daquel1e principio, o que
envolveria e,ntão \ a reprovada doutrina do in
differenlismo ou tolerantismo religioso e theo·
logico.

Pelo contrario se protestou muito e>.plicita
mente e ~e novo se protesta, que nós temos a
fortuna de ser catuolicos e que reconhecemos a
revelação de Jesus Christo, conteúda nos livros
santos, e pa tradição apostolica, e interpretada
pela igreja em seus concilios ecumeIJicos como
a unic~ religiM verdadeira e a que sómente
nos póde conduzir á sal vação eterna,

Declarou-se porém igualmente que u110 ob
stante estarmos persuadidos muito fh'me
mente desta verdade, reconheciamos a nossa
incornpetencia como legisladores e represen
tantes da nayão, para poder constranger algum
cidadão a seguir esta unica religião, de cuja
divindade estamos plenamente convencidos;
pelo que annullciavamos ser um direito indi
vidual e inauferivel o decidir-se qualquer neste
gravissimo negocio por suas proprias luzes e in
tima persuasllo ; que a religillo era por sua na
tUl'eza voluntaria e livre de toda a coacç!iO, e só
desta maneira meritoria~e bem aceita para com
Deus, perante quem cada individuo é l'espon-

TOMO v~

savel a dar estreita conla r1e haver seguido ou
desprezado a verdadeira estrada apontada pelo
mesmo Deus, sem que po sa escusar com os

_mandatos, ou violencias de autoridade humana j

que por maior qne esta se considere nunca é
il1imitada e infinita, antes tem o seu juslo ltrmo
nos da J'azll.o e ju Liça, e neste caso na essencia
da mesma religino; derivando·se de tudo que
ninguem póde ser e~blllllfldo deste direito, que
nós os mesmos catltoJicos reclamamos nos
paizes dissidentes.

A illuslre coml1li_ 110 que redigiu o projecto,
com raz110 julgou necf'ssario determinar bem
este principio, porque do desconh~cimento del1e
e da confusllo da verdade politica com a reli
giosa, lem resultado gravissimos damllos ao
genero humano.

Todas as vezes que os cidadãos e muito mais
as autoridades, se têm erigido em vingadores da
l'eligillo e da divil,-dade ofTendida, a terra tem
sido serllpre alag'lda ti sanglle, e os nomes dos
Anaxago,'as,do Socrat dosillu tres;chri tãos
confundidos com o athells pelo falsos juizos
do gentilismo, v"êm ligar- e no espirilo por uma
serie não interrompida, aos de milhal'cs de
victil:nas das mod rnas perseguiçOes e intole
ranCla.

E' portanto, senhores, de toda a evidencia o
principio da liberdade religiosa, se ella e
considera limitada á consciencia e cullo interno,
e ainda mesmo ao exlerno, mas privaclo e
dentro dos limites da prOl ria ca a, que lhe é
intimamente connexo j nem os nubr s depu
tados que fal1árão em sentido contrario se
animárão bem a combatel·o j porque quasi
lodos protestárllo que nll.o pregav:lo a perse
guiçll.o e absoluta intolerancia das opiniões rdj·
giosas; e estou certo que nllo querer110 que se
espionem os cidadll.os pelos buracos das chaves
de suas casas.

Consideremos, porém, agora as explicações
e modificações conteúdas 110S artigos em dis
cussll.o, que pal'ecem referir-se pl'incipalmellte
ao culto externo publico, e principiando pclo
'ultimo paragrapho, conforme a observação do
ilIustre deputado o Sr, Carvalho e Mello e admit
tindo o addilamento do Sr. Andmda Machado,
eu exprimiria assim este ad. 16 ;-A religill.O
catbolica apostolica romana é a religiãO do
estado, a unica que elle reconhece verdadeira,
que elle mantém e á qual é permillido o culto
exlerno, não só o provado e domestico, illas o
publico em toda a sua extensllo dentro e róra dos
templos.-NãO ha cousa mais justa j estando con
vencidos da verdade e excellencia da religill.O
santa que professamos, cumpre que a consti
tuiÇãO declare essa no sa crença da maneira a
mais explicita, que hai4t de garantir a maul nça
da mesma religillO e seus ministro_, e dê ao
culto a maior extellsão possivel. .

Assim se satisfaz á lodos os meios legaes e
quanto em nós eslá ao cumprimento de nosso

32
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juramento; assim a religill.O catholica, passada
de. pais á filhos por via da educação, com mu·
nicada pela catechese aos indigenas e gentios,
sustent.ada pela doutrina constante dos pas
tores, pela mantença e honra dos ministros
do culLo e pela maior publicidade e pompa
de suas ceremonias e ritos, terá, além da
uncção e força de suas verdades divinas e da
santidade de sua moral respeitavel, tudo quanto
póde receber da autoridade humana para penhor
de sua segul'unça e propagaçno, conforme os
ardentes votos dos fieis mais illustrados.

São justas estas demon tt'ações de nossa fé
e da vontade unanime da nação que temos a
honra de representar, a qual foi sempre muito
pia e anhela sem duvida por transmilLir a todas
as gerações futuras o sagmdo deposito da reli
gill.O de nossos pais.

Que julgaremos porém do culLo publico das
outras religiões? Poder-se-ha dizer que não
estando este já nas circumstancias do culto
interno e da consciencia, nem mesmo nas
do culto pri vado e domestico, que facilmente
escapll.o á fiscal i ação da autoridade, póde e
deve ser sujeito á policia do paiz, e é livre im
pôr-lhe no pacto social as conúições que qui
zerlDOS, permilLindo o mesmu culLo publico, ou
negando-o como bem nos pal't~cer, e neste espi
rito julgo eu que for11o organisados os arts, 14 e
15. (Leu.)

Eu não posso approvar estas dislincções
feitas pelos artigos, e depois de reduzir a ma
teria delles a um só, eu a exprimiria antes
desta sorte: - Todas as outras religiões e
crenças que tiverem existencia neste imperio
serãO toleradas em seu culto domestico e
privado, e ainda publico, comtanto que não
exceda ° recinto dos respecti vos templos e
que os seus sectarios a pretexto de religiao Mo
offendão a moral publica, nem a vida, segu
rança e tranquillidaJe de qualquer habitante do
imperio.

Esta redacção me parece preferível: nós só
temos por verdadeira religillo catholica; todas
as outras nós as toleramos, porque reconhe-

. cemos o principio que este negocio é mais do
homem para Deus do que propriamente ne
gocio social, e que só podemos limitar o exer
cicio do direito individual já sanccionado,
quando este se oppuzer ao gozo e conservação
de outros direitos igualmente inauferiveis e res
peita veis.

Se pois o principio é geral, por que razll.o
se permilLirá o culto publico ás cOll1munhoes
chri~tll.s, e se denegará ás outras seitas, uma
vez que fiquem salvas a moral, a paz e a tran
quiltidade do imperio ?

O culLo dos judeus, por exemplo, n110 de
verá ser tolerado em suas synagogas? Já um
nobre deputado justamente se lembrou delles ;
mas foi combatido, dizendo-se que erão um
povo de rept'obas e amaldiçoados j permitta-

me agora o honrado membro flue o asseverou
que eu lhe diga nflo ter ainda encontrado no
Evangelho" por elle tantas vezes citado, o con
selho ou preceito para fazer a guerra de per
seguição aos judeus, pelo contrario, eu estou
persuadido que alli só se préga a mansidflo e
tolerancia, e que os jlldens devem achar todo o
favor entre nós.

Afóra o pequeno numerO empregado no
commercio de agiotagem e pequenas trafican
cias, os judeuS" são colono que muito convém
attrahir, e que muito facilmente se virão esta
belecer no Brazil j eIles são grandes capita
listas e industriosos, e havendo sido cruelmente
perseguidos "por toda a parte, bastando dizer
se com Montesquieu que lhes confhcavão os
bens quando elles querillo ser christllOs, e
pouco tempo depois os queimavào por não que
rerem sêl-o, é provavel que cOITão affiuente
mente para a nação que lhes abrir os bt'aços.

Depois disso os judeus viverão sempre entre _
os portugueze::. de que descendemos, com liber
dade de culto em suas synagogas, de que ainda
resta a ConceiçãO velha de Lisboa, sem que
dahi viesse damno algum ao reino, que ante:;; o
soffreu gravíssimo pela perseguição e exterminio
delles.

E' justo portanto que o Brazil, paiz nllo só
agricola ll1a~ essencialmente com merciante, re
parando os el'l'OS dos nossos maiores, pague a
divida em que o commercio está para com os
jUdP.llS, e olfel'eça emfim um asylo aos inven
tores das letras de cambio.

Todavia eu nllo quizera que se faculte só ás
communhoes christãs e judaicas a l-iberdade do
culto, eu desejo que postas as condições acima
referidas, ella se estenda a toda as crenças.

Nós devemos con vidar o rr.aior .numero de
colonos que ser possa, e de Loda a pade do
mundo; venhflo a milhares, o imperio é bem
extenso, todo::> nos silo necessarios. Os inglezes
já têm estipulado a tolerancia para si, e para
todos os estrangeiros de religiào distincta da
nossa: (JS inglezes têm um templo nesta ca
pital, e que males nos têm dahi vindo? Nenhum
certamente.

Porque razllo pois os nllo terllo outras com
munhoes ou seitas? Muito embora se lhes
imponhão condiçoes, como pelo tratado de
1810 se convencionárllo com os inglezes j não
tenhão os templos campanarios, nem a fórma
exterior dos nossos j re!>peitem os sectarios o
estabelecimento religioso do paiz sem o tur
barem com disputas e proselytisll1o; tudo isto
é cou veniente e conforme á policia da Eu
ropa civilisada; fação-se estas e outras de
claraçOes, se parecerem necessarias, mas não
se ataque a liberdade do culto aos heterodoxos,
quejá se acha vencida j nenhuma utilidade virá
ao imperio de se constrangerem os homens a
prãticar actos contrario::. á sua intima con-
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sciencia em materia tao grave, fazendo-os refal
sados e hypocriptas.

A falia r a verdade não sei como, postas
todas estas declaraçoes e modificaçoes, dis
serll.o hom ens tão abalizados por seus conheci
mentos e Illo religiosos, que estremecill.O da
liLerdade dos cultos, e como que teroillo o
concurso de outras crenças I En sou de con
traria opinill.O, e acredito muito no - Portre
inferi non pt'revalebunt advertu,'J eam.-Qnanto
ao que se diz nestes arts. 14 e 15 sobre os
direitos politicas de boamente concordaria
com alguns Srs. deputados, que não é aqui o
lugar proprio de tratar desta materia; nll.o
ouso porém dizer como me parece ter ouvido
que tal clausula fosse insidiosa, antes cunsi
dera que os iIIustres aútores do projecto só
tiverão em vista com esta concessão altrahir o
maior numero de colonos passiveI, tll.o necessa
rios ao nosso paiz.

O Sr. Montezuma;- Sr. presidente, esta
materia está já tllo debatida, que eu não
devia fallar nella, porque por mais que diga não
poderei accrescentar cousa que possa aclarar a
materia, muito mais estando tão sabiamente
demonstrada, no elegante e el'udito discurso que
fez o illustre deputado o Sr. Francisco Carneiro
que acabou de fallar. O que elle disse é tudo o
qne se póde dizer' a este respeito j e eu cada vez
me honro mais e me encho de gloria, de o ter
tido por mestre j elle não só mostrou com argu
mentos fortes, mas com efficazes exemplos
esta,s solidas verdades, de sorte que convenceu
de todo o meu espirito, que em cert03 pontos
estava or'a propenso a uma, ora a outra parte.

Hoje portanto pósso arrostar, livre de receios,
com os discursos mais elegantes, posso com
petir com os oradores mais erLlditos, pois fir'me
nos solidas principias, demonstrados pelo illustre
deputado, nada temo j nem receio, que possll.o
ser destruidas verdades tão bem demonstradas,
e com Ulo veridicas razOes.

O illustre deputado tomou a si o apresentar'
as razOes porque a doutrina dos artigos deve
passar, porêm cingiu-se a estes pontos de tanta
importancia e talvez já por cançado, não se fez
cargo de responder a algumas objecçoes dos
illustres deputados que fallárão em sentido
contrario j portanto, Sr. presidente, é sobre
estas que von a fallar, e antes de entrar na
materia nilo posso deixar de pedir a ordem sobre
o que disse um Sr. deputado quando elogiou a
conducta dos portuguezes, etc.

Estou convencido que aquellas expressOes
nM farão filhas do seu coração; quero mesmo
crer (como creio) que foi lapso de lingua, pois
bom é até arredar semelhantes sons dos nossos
ouvidos, para n~o offender com elles os iUustres
brazileiros. Disse mais qllP. eu proferira uma
falsidade, quando affirmei que os protestantes,
nao tinhao menos moralidade que os catholicos.

Sr. presidente, talvez se possa dizer que têm
mais moralidade do que as naçOes catholicas;
e se acaso nós olharmos para a historia das
naçOes, veremos esta verdade mui claramente.
Disse um illustr-e dl?putado, que os argumentos
de que se tinha lançado mll.o, nll.o podião
destruir as razOes que elle expendêra, nem as
que dera o illustre prelado j mas eu tambem
posso dizer que eJle não respondeu ás minhas
observaçoes, apoiadas pai' alguns Srs. deputados.

Disse o iIlustre prelado qne se a França to
lerava essa diversidade de seitas, é porque já as
havia, e era as im precisa aquella medida. Nao
ba duvida que assim foi; mas eu digo, que
como nós havemos infallivelmente ter a me ma
necessidade, qne a França teve em as admittir,
logo que venhllo para o nosso paiz estrangeiros
estabelecer'se, mellJOr é que o que havemos tle
fazer depois por força de nccessidade quando
já estiverem introduzidas as seitas, o façamos
já por liberalismo, e mesmo para mais depressa
concorrerem os estrangeiros a estabelecer-se no
nosso paiz.

Para este fim é necessario desde já conceder
a mantença das suas religiões. Quando um
homem sabe de seu paiz para ir estabelerer- e
em otlll'O, J.lerde todos os dir itos politicos que
tinha naquella sociedade a que ~wrlencia, e por
.isso como ninguem os quer perder para não

. ter outros, desde já se lhe deve admillil' a sua
religiãO, pois ao menos não é despo;jado daquelle
que elle deve conservar, e nunca perdei', como é
a sua religiãO, que deve conservaI-a ainda mesmo
com a perda de outr'os direitos j de olllr'a
fórma, ninguem se abalança a sahir do seu
paiz para vir fa~er seu estabelecimento, aonde
fica inbibido do uso do culto que dá a Deus
conforme entende que é bom; se algum
vier a este paiz, será só por motivo de com
mercio, e voltará ao seu a gozar do fructo de sua
viagem, no gozo dos direitos que lhe outorga o
seu paiz natal, ou outro qualquer para onde vá
e goze do culto de sua religiãO.

Diz-se mais que o povo do Brazil nllo quer
a intrusll.o de outras seitas, e apresenta-se
isto com a face de que o povo entende que se
lhe dá outra religiãO j é bem lembrada I Como
se o povo, arnda a parte mais credula, não co
nhecesse que a nossa religiao é a catholica ro
mana, e que jámais se pretende tocar nesta, e
que o que se permitte é a tolerancia daR outras
para os estrangeiros que as professll.o! Nao
haja receio: o povo nll.o se assusta com dou
trinas tll.o claras; nem eu sei, senhores, como
se póde avançar uma tal proposiçãO!

Eu quizera saber como o illustre reverendo
deputado sabe que o povo não quer, e o que
é que nao quer. O que nesta assembléa se trata
é de garantir aos estrangeiros o direito de dar
a Deus o culto que elles entendem que é bom j

pois a nossa religillo está sabido qual é, que é
a religiao catholica romana, como bem claro
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se expressa o art. 16 que diz-a l'eligião ca
tholica apostolica romana, é a religião do es
tado por excellencia, mantida por elle-. As
outras religiões rhl'istãS, u e tado não as m,lnlém,
e só os que a professll.o gosão dos direitos po
liticas j e todas as mais silo apenas loleradas,
e a sua profissão inhibe o exercicio desses
mesmos direitos politicas.

Como pois diz o illusl1'e depulado que o povo
nllo quer? Só sabe isso parliculal'lLlentc, ou
considera o povo do Brazil tão pouco illuslrado
que nem entende o sentido dos artigos; ou se
tem tido representações a si dirigidas como
prelado, e a isto chama te l' consultad.o o Brazil
todo j concluindo que elle antes nilo quer ad
millir e1l1 ::;eu seio os e1'trangeiros do que con
ceder-lhes a faculdade de darem a Deus o culto
que bom lhe parece segundo a sua crença.

Eu ao menos nilO lenho noticia de que haja
sobre isto im pugnação pelo povo, nem aiJ1da
vi que houvesse quem se lembrasse ele dizer
que com a doutrina dos artigos 14 e 15, se
corrompel'i::! a moral. St'. presidente: o povo
quer, porque não ha da parte delle opposiÇão
algtlma, nem ao menos em represeutação j e
se a ha, que appareça.

Os que não querem isto, serão tal vez ..dguns
padres cheios de slIperstições, alguns vigarios
avarentos que o que qllerem é aL'l'ancar do re
hanho, se passiveI fôr, quantos vintens este
tenha, a titulo de beneze . e com a capa do
culto divino; que se persuadem que são vigaL'ios
pam se enriquecerem á sombra da- vigararia,
e que afft:ctão gl'3nde santiLlade, quando real
mente elles nllo se imporlão com a religiao,
seuão pelos seus reditos ; esles tal vez serllo os
llnicos, que não quel'ern a lolerancia dos cultos,
e porque a nllo querem?

Será porque a achao prejudicial á nossa
santa religião? NãO j não é esse o fito; não
é por zelo da fé ; outro é o motivo j é porque
se persuadem que nilo podem augmenlill' as
suas reuda , e porqlle não querem por orgu
lhosos ver a par de si, hUlllens que tendo el'
Tado na seita religiosa, são assás illuslrados em
tudo o mais, e que postos a seu lado, podem
fazer conhecer a ignoranciil de muilos que hoje
passllo por entendidos, e podem em materia d~

moral dar-lhes liç6es, e convenceI-os de erros.
Estes taes é que para se pouparem á ver

gonha de se· verem conhecidos por máos e es,
tupidos, nno querem admittil' a doutrina.

Eis-aqui, SI'. presidente, quaes são os bra·
zileiros que não querem a doutrina dos artigos,
ao me mo tempo que no clero brazileiro
existem homens mui dignos e que o honrão ;
e para exemplo trago o que nós vemos, e
temos observado agora, pois sendo o clero a
classe que em todas as convulsões politicas
sempre propende para o mal, enl1'e nós tem
sido o avês..o j é o clero quem' mais tem

tl'abalhado, e feito mais esfol'çOS a favor da
causa, e dado prova de quanto a apl'cCião.

POl'[;mto só os outros que apontei, é qne são
a desl1ont'a do COl'pO, nãO querem a tolel'ancia,
pelo motivo que já dei de avarentos, e igno
rantes; o bom clero, entendido, e que ama
vel'dadciramente a causa, nào pensa assim.

Disse mais o illustre deputado que nós
não ternos estrangeiros que sigão diversas re
ligiões ; e bem que a este argumento já se
tenha respondido, sempre perguntarei: não
temos nó" já tantos estrangeiros empregados
pela nação, que seguem dit'ferentc,> seitas e
entre elles alguns que já têm feitos serviços?
Não ~ereceráõ elles a consideraçao de se lhes
pennittir o culLo da sua religião, de se lhes
toleral' a sua crença?

Sem irmos buscar factos atl'azados, temos
nos nossos dias lord Cocheane, pl'imeiro al
mil'anle, ao. serviço da naç::lo, e outros muitos
officiacs. E nada disto fará peso para tel'mos
consideração com elles ? ão ; não é passiveI
negar-lhes esta garantia, nem certamente o
povo quel' que os privemos della; qnem o
pód.e querer são unicamente, como já disse,
algun's vigarios av.arentos, e ...

O SR. RODRlGUES DA COSTA :-Eu requeiro
a ordem, SI'. pl'esidente, o iLlustre deputado
ataca novamenle urna classe que já no prin
cipio do seu discnrso atacou; então pOl' deli
cadeza não pedi a ordem para que se não
dü;sesse que interrompia o seu discurso. Aqui
está estabelecido, que se não falie contra
classe alguma, e portanto o St', deputado tem
fallado fóra da ol'dcm, a qual reclamo, para
que não continue o atacar o clero.

O SR. MONTEZUItIA :-Eu persuado-me que
não faço ataque algum ao clero, quando digo
algwU3 padres viga?'ios avanmtos j fali ando
assim falia em pal'ticular, e não ataco a
cla 'se.

O SR. RODHLGUES DA COSTA: - O illustre
deputado fallou em gel'al : padl'es vigarios são
todos.

O SR. MONTEZUItIA : - E' pl'eciso vêr bem o
que eu disse. Torno a repetir, eu disse que
alguns padres vigarios avarentos é que podiao
dizer que não tinha lugar a doutrina do ar·
tigo ; a esta parte do clero é que eu increpei,
e nllo ao clero cOl'dato, porque a este até fiz
elogio, observando que era o primeiro a prestar
se a favor da causa, quaudo viamos que nos
paizes onde havia convulsoes do governo o clero
era sempre propenso ao mal.

Ora, se eu disse isto em favor e abono
da classe em geral, como é que lhe fiz ataque
fallando de alguns indi viduos della ?

NãO tem pai" o ilIustre deputado nem a
menor razão pal'a querer que eu seja cha
mado á ordem; só pai' não dar toda a attenção
ao meu discurso e que pedia a ordem, pois
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nll.o a pediria de certo se se lembrasse que
sepal'ei o clero cOI'dato, da pequena fmcção
de alguns padres vigarios: nao se ataca a
classe quando se falia de alguns individuas
della. Agora o que quero saber é se com
effeito .devo fallar ou não; cu julgo que posso,
e que o iIlustre deputado, me não toma a
palavra i espero tambem não molestar a sua
morbida delicadeza com o meu discul'so, e
antes será benevolo, e me desculpará: portanto
continúo.

Disse mais o iIlustre deputado, que nós n110
estavamos no tempo ue Voltaire; eu me adrnh'o
que se diga tal! Quem é que pretende aqui
pregar a sua doutrina, ou derramaI' as suas
libertinagens! Ninguem.

Aqui trata-se de tolerancia, não se exa
minllo dogmas. POl'tanto nào tem lugal' seme
lhante lembl'ança. Falta agora fiÓ responder
a outl'Ü Sr. deputado, que diz ljue em artigo
constitucional se não devem dar direitos po
liticas aos de outra seita, com tanta amplitude
que pOSS110 vir a ser nomeados deputados;
porque assentando-se neste recinto, póde acon·
tecer, que, sejão mais os de ui vel'sas seitas,
que os da religiãO catholiea, e desta maneirá,
por uma lei destl'uir-se o art. 16.

O. illustre deputado quando nisto l'eparou,
Mo via que a religiào cathoUca apostolica
romana, é a unica mantida pela nação i e
que ás legis aturas ordinarias nào é permit
tido fazer reformas, em materias constitucio
naes, sem se verificar, além de outras cir
cumstancias, o requisito de se acharem os
representantes da nação munidos de poderes
para isso; ora, sendo a nossa religiãO a ca
tholica apostolica romana, a unica revelada
por Deus, o que temos nós a temer, como
disse o Sr. Carneiro, contra o que é mantido
pelo mesmo Deus?

Como será possivel que a nação dê procu
ração com poderes, para tal mudança? Logo,
não podendo ter lugal' os inconvenientes que
se apont11o, não posso approvar a emenda que
se ofIereceu neste sentido, porque o perigo é
só imaginario,

Quanto á emenda do Sr. Henriques de
Rezende, não me posso conformar com ella,
quando estabelece /-Iue o qut' apostatarem da
religiãO catholica aposlolica romana, percllo o
gozo dos dil'eito's politicos ; porque é preceito
posto pai' lei em oppOSiÇão á garantia da libel'o
dade religiosa.

Eu sou catholico romano e corno tal espero
ser inalabalavel na minha religião i mas se
por minha desgraça, passar para a oulra crença,
quererei percJ,er o gOí:O dos direito' politicos?
De certo que não. Demais eu nilo sei que
esta assembléa esteja autorisada para punir
crimes religiosos, crimes que não têm nada de
politicas, porque sl10 só crimes do homem para
com Deus; se o homem der a Deus um culto

que lhe nllo agrade, elle o punirá com a vara
d' jlrtiça i Deus nilo precisa que os homens
vinguem as suas otfensas j eIle castigará o
que apostatar, como bem lhe aprouver i nós
nilo temos autoridade de castigar crimes a
que não sabemos proporcionar penas j co n
tentemo-nos com fazer nossa ohrigaçllo no que
diz respeito á nossa religião:

Não vemos nó , senhores, o que pratic3 a di
vindade? Se eIla sofIre tant ,s I aldades nossas,
e nos tolera, porque não SI frc!1 e'oos que entre
nós vivãO e gozem do 0)-; \, o que oós go
zamos, os que têm .:ren; I differentes? Por
que oão seguiremos o r);{: mplo de Nosso
Senhor Jesus Christo, que no momento em que
estava sendo crucificado, pedia a seu u~ rn dito
pai, o perdão daqueIles que o crucificav \ I, que
pel'seguillfl a religiilo, e que por ella lI1e~m a o
levavão ao supplicio ? Se nós temos l'1l Deus
este exemplo, que nos deixou, por file não
seguimos os seus pãssos, porque sendo nós ca
tholicos romanos nllo seguimos em tuuo a sua
lei? ElIe não pregou a sua doutrina, a lerro e
fogo j prop:lgou-a por meio da pregaç110 dos
seus apnstolos, e com doçura plantou alai evan·
gelica. (O tachygrapho declarou que não pôde
acompanhar mais o illustre aradai' pela rapidez
com que faIlou até o fim do seu .discurso.)

o Sr. Vergeiro ;- Muito se tem dilo sobre a
materia em discuSS110, e sobre o seu bom ou
máo resullado j tem·se apontado utilidades que
se aloanção e tambem conselJuencias fqnestas
que póde ter i tudo isto eslá dilo pró e contra j

mas eu confesso que nãO me p03S0 inteira
mente conformar porque o acho em parte muito
amplo, e em parle muilo restricto.

Acho·o muito amplo porque considero que
nem todos e&tul'ào nas circumstancias de go
sarem do,; direitos politicas, e todavia aqui se
concede a todos i e além di to comprehendem-se
cousas difIel'entes como se formassem um IiÓ

objecto. Cada cousa tem o seu lugar proprio;
aqui trata-se de religillo, e oão de dil'éitos po
litieos j estes têm o seu lugar pl'Opr io, e para
elle queria que se reservassem.

Confesso pOl'ém que não me posso persuadir
que e ta doutrina eja con traria á opiniao pu
blica. Talvez a muitas pessoas menos iIlus
tl'adas desagrade a amplitude que se dá á li
berdade ['eligios:l por presumirem que vai de
enco~ntro á religiãO, e com isto se assustem j

mas eu na verdade nllo vejo em que ~e ataca,
com e ta liberda::le, a religillo catholica romana?
Se nó" formassemos um concilio de bispos,
quereríamos certamente que lodos cressem na
religiãO catho!ica, mas nllo obrigariamos nin
guem a es"a crença, porque nll.o póde admittir
"iolencia.

Não póde pois ser contraria á opini11o pu
blica uma lal doutrina, por'lue o POTO do Brazil
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nll.o é estupido i nem ha povo algum na Eu
ropa que seja tão tolerante CaLDO o do Brazil.
Aqui se dis e que admittida esla doutrina che
gariamos a ter nos cargos publ icas pessoas que
tivessem apostatano, o que influil'ia sinistra·
mente sohre a morid publica j mas eu digfl que
não ha tal; e que ju Igc ser mais util admittir
apostatas desmascarados do que apostatas mas
carados; na verdade a ter de escolher antes
tel·os couhecidos do que encobertos; e como
ha paizes onde se têm admittido as seitas fH=0
testantes. nelles se podem ver os resultados de
tal medida sem ser preciso que eu faça aqui
a en urneração ctel1es.

Disse tl\mbfm o mesmo nobre deputado que
nós ~ó eslamos autorisados para fazer leis con
stitucionaes e o que róI' urgente, e que isto não
entra no numero destes objectos; reE'pondo que
a dOlltrina é constitucional: e que ai"nda que
se quizesse considerar como materia de lei re
gulamentar, é das mais urgentes porque se trata
de estabelecer com ella um dos principias fun·
damentaes da sociedade..... Finalmente se temos
em vista o augmento de povoação, como ha
vemos convidar para esse fim os estran~eiros,

é esperar que el1es queirão adherir ao pacto da
noc:sa sociedade sem lhe garantirmos esse be·
neficio, que tanto desejamos paraJ1ós, (O omdor
ainda discorreu largamente sobre o objecto, e
expôz as razões da emenda que disse propunha
aos tres artigos, IDas nll.o se entendeu o tacby·
grapho Victorino.)

A emenda que offereço é concebida nestes
termos:

« SubstituiçãO aos tres artigos.-A religiãO
catho)ica ap0f>tolica rOLDana é a religiãO do
imperio, unica mantida por e1le, unica com
culto publico j é porém livre o culto privado
de todas as outras que não forem destruclivas
da moral.

« Supprima·se o reslo ne!>te lugar.- Ver·
gUf;'t1'O, ),-Foi apoiada em ambas as partes.

O SR, PRESIDENTE declarou que estava adiada
a discusslIo por ter dado a hora das indicações,

o Sr. Vergueiro :-Eu requeiro que con
tinue o debate até se ultimar, de outro modo
nunca terá fim esta discussão.

Consultada a assembléa decidia-se que nlIo
linha lugar o requerido.

Seguio·se o parecer da commissão de con·
stituição sobre a nomeação do Sr. Brant Pontes
para negociador em Londres, cujo parecer fÔl'a
designado na ordem do dia para se wscutir na
hora das indicações.

o Sr. Carneiro de Campos :-Sr. Rresi
dente, não me levanto para produzir novos
argumentos a favor da requisiçãO do governo,
porque ella assás já está justificada pelo parecer
da commissão, e pelas reflexões que eu offereci
na sessão de hontem. Elias me convt:ncem
tanto da urgente necessidade de dispensarmos

na lei, para qualllo ante& poder ser enviado a
Londres o Sr. Brant Po tes, que não posso
considerar os argumentos do illustre deputado
o Sr. Montezuma, senão como uma oppoHição
pro fm'mula; nesta bem fundada persuasào
eu me julgaria dispensado de fallar mais desta
materia, se não me parecesse conveniente res
ponder ao argumento, com que pretende mos
trar, que esta allgusta assembJéa nil.o tem poder
para conceder a dis,pensa de que se trata, e que
hontem ficou sem resposta, por se declarar o
parecer adiado na fórma do regimento.

E' cousa pasmosa que se negue agora á esta
assembléa a faculdade de dispensar n'uma lei
regulamentar, por ella mesma feita e sanccio
nada j quando em outras occasiões tem ella
sido tão exaltada em preeminencia, autoridade
e poder, que bem pouco faltava para ser ele·
vada á categoria de omnipotente! Em outras
occasiões a assembléa é soberana, tudo póde,
agora os seus poderes são tão limitados, que
bem entendidos não chegão a conceder uma
dispensa! E a que fim se dirige esta dispensa?
Para se pl'eencherem as principaes vistas ·da
nação, quando nos delegou os seus poderes j

pois é para se obter um beneficio de alla im
portancia, um interesse bem reconhecido, e

. puramenle nacional I
O illustre deputado não limita o poder da as

sembléa nesta maleria, porque entenda que ella
não possa dispensar n'uma lei, que cila mesma
sanccionou, e que não constituindo um arligo
constitucional, não tem o seDo da irumutabi j

lidade, pois seria absurdo pensar, que o poder
legislativo não tem faculdade para del'ogar ou
abrogar as leis regulamentares, ou adminislra
tivas, e muito mais para nenas dispensar, todas
as vezes que o inleresse publico assim o exija j

elle vai procurar forças para o seu argumento
nas vistas da nação, quando elegeu o seu re
presentante.

Ninguem certamente dirá que esta assembléa
póde ir contra o voto da nação; pois se a repre
senta, nada mais deve fazer do que fielmente
exprimir a sua vontade i mas o que se nega, e
jámais provará o illustre deputado é que a as·
sembléa contraria a vontade da nação, dispen
sando temporariamente, e ainda por todo o
tempo do exercicio de deputado, ao Sr. Brant
Pontes, para ser empregado em uma commiSSllO,
em que são de maior importancia para o eslado
os seus serviços, do que nesla assembléa.

O que de nós exige a nação, o que é da sua
mais bem pronunciada vontade, e das suas
unica8 vistas, é que em tudo consullemos
sempre o seu maior interes e. Tudo quanto fi
zermos com este intuito, dentro das raias que
nos são essencialmente marcadas pela fórma do
governo, que a nação adoptou, proclamou, e
jurou, podemos afIoutaLDente affirmal' que é a
expressão da naçãO j visto que em nós, como
seus representantes, depositou ella os seus des-
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tinos, e nos não poderá arguir de malversação
quando procuramos o seu maior bem....

Já está demonstrado qne lOuito importa ao
serviço nacional, que o illustre deputado o Sr.
Brant Pontes, e nenhum outrem, ainda da
maior confiança, seja encarregado da negociaçll.o,
que elle mesmo já principiou em Londres com
bons auspic'os ou auxilios. Como pois se póde
dizer que não é da vontade da nação a dispensa
que se pl'OpOe, se com ella promovemos o seu
maior interesse? Como se affirma que não
temos poder para a conceder, quando os nossos
poderes nao forão, nem expressa, nem tacita
mente, coarctados a este respeito? Não se al
tera a representação nacional j porque vem o
supplente ter lngar na assembléa, na ausencia
do Sr_ Brant Pontes, e este não deixa de ser de
putado j pois se, concluida a sua commissao,
estiver ainda congregada esta assembléa, nella
entra~á. para continuar como até agora no seu
exercICIO.

Se o illustre membro reflectisse bem que a
nação nomeou pessoas que supprissem as faltas
dos deputados ordinarios, e sem nos marcar
positivamente quando os poderiamos adlI1itlir,
nos constituio juizes elas vezes que lrgitimamente
elles podem ter assento na assembJéa, não diria
que nós não temos poder para dispensar
mesmo temporariamente ao SI'. Brant Pontes.
A' visla disto não percamos tempo, desemba
racemos já o illustre deputado, para poder quanto
antes partir para Londres_

O Sr_ Silva Lisboa: - Sr. presidente, ainda
que reconheça haver alguma difficuldade no
ohjecto em discuSSãO, com tudo voto pelo pa
recer da commissão. Já estão darlas as razOes
substanciae" pelo Sr. ministro de estado j eu
submetterei a esta augllsta a 'sembléa, algumas
subalternas que me occorrem. Quando assisti
á deliberaçl'lo soJ)l-e a lei, em que bOL-a se funda
o illustre preopin3nte, que votou contra o pa
recer não se teve em vista o caso extraordin:u-io
de um enviado á cÔrte estrangeira, e, ao menos
no meu entender, unicamente se considerou a
conveniencia de obstar a reunião de 6erviços
simultaneos nos empregos dentro do imp'erio.

Portanto a lei está em seu vigor j e sem du
vida nllo se devia admittir ao Sr. Bmnt Pontes
a servir no Brazil dous empregos. Mas quando
a lei se deva interpretar com gener-alidade, até
para excluir serviços,de deputados em mi 's9o0
diplomatica, parece ter lugar a dispen a pela
suprema utilidade deste congresso, segundo a
regra geral de direito, pois não faz acto de arbi
trariedade, mas de utilidade publica.

Seja-me licito dizer COlO os jU['isconsultos pra
ticos: pejamo-nos deJalla1' sem texto. Tendo este
congresso determinado, que provisoriamente se
guardefi1 as leis da monarchia, acho na or
denação do. reino liv_ 4°, til. 44 a seguinte de
cisao no § 8, que parece ter alguma applicaÇllo

ao presente caso. - « E posto que antes do
tempo da companhia ter acabado ne nhum dos
companheiros se possa arrel tal' deli a, todavia
em certos casos o poderá fazeI·.... as im como
se o que se atl'asta da companhia 1l1legar, que
é enviado por nó~, ou pela republica á algum
negocio. » - As circumstancias do tempo re·
clamll.o, que, quanto antes, se envie algum ne
gociador á Londres, a diligenciar o reconheci·
mento da nos"a independencia pelas maiores
potencias marítimas da li:tH"opa. E nào ha cousa
mais fundada em razilo do que o ,-ecahir a es
colha em deputados desta assemblé.I, que, além
de ter por si a confiança do nosso impel'ador,
n9o0 lnenos a têm dos representantes do povo, e
reune as especiaes vantagens de ter já começado
a entabolar negociaçOes c"om o goveroo bri
tannico, á bem do impe,-io do Brazil, e com feliz
exito notorio, accrescendo o ter estado antes da
commissão do nosso governo naquella CÔrte, e

. em consequencia adquirido os conbeci:nentos
publicas e pal,ticu!ares que a sua alta patente, e
o credito da sua casa naturalmente dão em todas
as naçOes cultas.

Consta dos periodicos inglezes, que aquelle
governo enviára pefisoas de sua confidencia a
irem ao in'Jperio do Mexico examinar o estado
do paiz, para se poder resolver ao recou he
mento da nova ordem politica nelle proclamada_
Esta predisposiçãO verosimilmente facilitará fa·
voravel complemento da negocidç900 principiada
pelo nosso depu tado.

Temos exemplos na mesma Inglaterra, en·
vianda ao lord Castlereagh e a lord Wellington,
aos congressos do continente, sendo aliás aquelle
ministro ue estado, tambem deputado da casa
dos communs, e aquelle general, membro da
camara alta do parlamento.

Tambem a França, qUilndo foi ameaçada pela
coufederaçao de Pilnitz, qlle projectou ades·
truiç9o0 da nova ordem desse paiz, o corpo legis·
lativo mandou a seu deputado Seyés á nego·
ciaç900 com el-rei da Prussia j sendo naquelle
tempo celebre a anedocta de que o rei pergun
tando-lhe com ironia - se os soldados fran
cezes erão bem disciplinados, - aquelle de·
putado respondêra - nOS80S inimigos o dirão.

Ainda que estou persuadido, de que o go
verno inglez, bem calculando os seus inte
resses, sente as vantagens de reconhecer a
independenci<l do imperio do BraúJ, e já no
seu parlamento e mini terio se tenhào feito
declaraçOes amigaveis, dizendo o lord Livel'
pool no relatorio sobre o estado do commercio
do paiz, nas relaçoes com Portugal e Bl'azil,
que, orçando-se a ....quatro milhOes esterlinos a
exporlaçao, tre" quartos erào para este imperio,
sendo de esperar daqui em diante rapido pro
gl'esso, entretanto que Portugal se acba esta
cionario j e dizendo MI', Canning, que havia
justa queixa contra as côrtes de Lisboa na
ex.ecução dos tratados, entretanto que expe·



~56 SESSÃO EM 5 DE NOVEMBRO DE 1823

rimentava conslante e liberal observancia delles
no governo do Bt'azil; não convém perder
momenlo dé conciliar á nosso favor um go
verno, que é o unico, que, com previdencia
politica, declarou n.11o ser par~e ~a san~a
alliança, e que todaVia tem a maIOr IDfluencHl
no theatro politico. Emfim pel'm ilta·se·me
lembrar aqui a rnaxima do eslado de el-rei
de Portugal D. Jollo V.-G1.1eJ"I'a com todo o
mundo, paz-com a InglateJ'7'a.

O Sr. Carneiro da Cunha :-Aqui se tem
dito que o nobre deputado nomeado pelo go
verno para nosso agente em Inglaterra era
o qne estava mais nas circumstancias de des
empenhar a commissll.O, porque era da con
fiança do imperador e lambem da naç1lo, e
porque tinha em Inglaterra entabolado já uma
negociaçã.O com bom exiLo j eu não duvido
dos seus talentos, não duvido que seja muito
capaz de d~se[ penhar o que se lhe incumbir;
mas resta saber se nós podemos dispensal·o
do exercicio de deputado para se encarregar
de uma commissll.o do governo, em que já
estava quando foi nomeado para deputado.
Direi mais, vá ser diplomatic<J, mas seja em
u1limo caso, quando já nllo haja outro re
curso de que lançar. mão. O governo ainda
n110 mo~trou que as vanlagen que espera
tirar, sendo o negocio incumbido ao Sr. Brant
Pontes, nenhum outro cidadão as póde con
seguir.

A commissll.o assim parece entendeI-o; mas
eu creio qne para j to contribuio a idéa
de ser conveniente fazer a vontade do im
perador; e eu mesmo não vou contra is~o

se nós o podemos fazer; porém eu creio qne
não, e que um deputado nomeado pela naçll.o
nenhuma autoridade tem poder de o remover
para outro emprego.

O argumento que já ouvi de que a assem bléa
pó"e nesle c.aso proceder como procedeu a
respeito dos ministros de esLado, que tambem
forão escolhidos d'enLre os representantes da
nação, nllo tem para mim peso algum; elles
não deixárllo de ser depoLados e de exercer
como I aes as suas funcçoes na assem Lléa, e
o Sr. Brant Pontes se fÓr para a commissllo
deixa de faelo de ser deputado.

Porlanlo o unico motivo que a meu VE'f póde
jllstificar-nos de consentir no qLle o governo
propõe, é a precisão absoluta, á falla de outro
recurso; mas, como já disse, isto nllo está
demonstrado, e antes me parece que não fal
taIn quem vá, muito mais podendo o nobre
dcputado fazer o relatorio do que passou cm
Inglaterra, para servir de instrucçflO a algum
outro que lie reconbeça habi!. Tambem ouço
fallar na pI t .sa com que deve partir, porém se
ai; circllmsl. Leias são urgentes muito mal tem
feito o governo em deixar as cousas ao aperto
da sahida no primeiro paquete ..

Porlanto nllo vejo motivo para que sáia do
nosso seio o nobre deputado; o diploma que
lhe deu a nação ninguem o póde invalidar; e
para que se ~aiba a confiança que os povos
tinbfio nelle bastará olbar para o numero de
votos da sua eleiçllo. Sou pois de opinião que
não passe o pareceI'.

O Sr. Accioli :-Qllando se tratou nesla
assembléa da nomeação de deputados para
ministros de estado, assentou-se que podia
conceder-se isto porque apenas faltarillo um
ou outro dia em razão dos seus empregos,
e que sempre desempenhavão as suas funcç<les
de representantes da nação; a1Jegou-se tambem
falta de pessoas capazes de satisfazer as obri·
gações daquelJes em pregos.

Apparecell logo depois a. precisão de um de
plltado para intendente eLa policia, agora aI·
lega-se esta precisão para Inglaterra e logo
apparecerá outra para se mandar, por exemplo,
á Allemanha, ou para outros empregos, e
deste modo creio que se acaba isto antes de
tempo, Eu nM creio que tenhamos homens
para taes lugares, mas se assim é, pergunto
como havemos de formar duas camaras com
que natlll'l:t1mente havemos ficar? Eu porém
nllo tenho tal receio j procurem-se os homens
habeis e elles appareceráO ; e por isso não
estou pelo parecer porque não vejo absoluta
necessidade.

Pergunto eu, se o Sr. Branl Pontes adoecesse
ou morresse, não se concllliria a negociaçll.o?
Creio que sempre ltavia de ir outro desem
penhaI-a, e se a não fizesse com tanta brevi
dade por nllo ter lá estado, com mais vagar
conseglliria· o fim a que se propunha; alguma
demora mais não empecia ao bom exito da n~

gociação, qlle sempre se ba de ultitnar se a
Inglaterra está dispo~ta a isso. Não vejo pois
essa indispensavel precisão de que ouço fallar,
e por isso voto contra o parecer.

O Sr. Montezuma: - Se me propuzera a
julgar do exito da com missão pejos talentos
do illustre deputado, de certo que na balança
da minha razão não duvidaria sustentar que
seria preciso que fosse concluil-a o mesmo il·
lustre deputado que fi principiou; direi alé
que bom seria que elle pudesse ir, isto é,
que pudesse set' dispensado de depu Lado ; mas
esla é fi meu vêr a grande d;fficuldade, e qlle
ainda não vi deslruida. O illustre deputado
que combateu a minha opiniãO parece-me que
não de fez os mellS dous principaes argu
mentos, pois as suas razões são daquellas que
nada provão.

Disse o nobre deputado que tendo esta dis
pensa o bem da nação, é exprimir a sua von·
tade o COlJcer,eJ-a porque nós estamos aqui
para o promover por todos os mocos que estão
ao nosso álcance ; mas este argumento é dos
que nada pl'ovão por provarem demasiado. Que
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a assembléa se suppOe explicar a vontade da
nação é inn~'g<Jvel; mas a assembJéa é uma
corporação de homens sujeitos a erros, logo,
póde determinar um erro de que se sigão
~randes males, e nllo é esta certamente a von·
tade da nação.

Deixemo·nos, Sr. presidente, de argumentos
vagos; como elles nllo se acha a verdade. Qual
foi o fim da nossa reunião? Fazer a consti·
tuiçao e as reformas urgentes e indispensaveis.
E por ventura indo eu encarregado de uma
commissao, serei deputado? Não. Logo, não
desempenho aquil10 para que fui escolhido:

Ora, se nenhum de nós póde 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 meze~ ;
mas se a ncgocio não se concluir nesse prazo
1Ia de estar um anno ou dous, e ficamos pri
vados das luzes delle. Se a assembléa assim
o de~retar digo que não é mais meu collega j eu
o abraçarei para nunca mais o vêr assentado
neste recinto.

O nobre deputado conveio em que a as
sembléa não póde contrariar os votos da nação,
logo, é evidente que não póde desviar os seus
repre enlautes do exercicio para que os mandou.
O exelllplo do caso de doença não (em lugar
porque eslá inteiramente fóra da regra: em
um caso diz o deputado estou doente, e por isso
impossibilitado de comparecer, e no outro diz
estou'pl'ompto.

A assembléa sanccionando a deliberação do
governo é quem arreda daqui o il1uslre de·
putado, e não é elle que não comparece por
impedido j portanto a natureza dos dous casos
é inteiramente ditrerenle, e por isso não póde
argumenlar-se de um para o outro. O nobre
deputado bem conheceu a força do meu argu
mento, e por isso não o encarou de frente, la
deou e veio allegando que se acaso se não
mandava a pCl:soa indicada pelo governo per
dia"se o negocio com prejuizo insanavel da
naçâo; mas a isto já está respondido que a
hypothese só se poderia verificar moslrando-se
a impossibilidade de achar quem fizesse as
veze3 do lembrado pelo governo, e que essa
carencia absolula de outro individuo capaz nao
está provada.

Ponderemos mais, Sr. presidente, que o
illustre deputado o Sr. Brant Pontes quando
foi nomeado para esta assembléa estava em
Inglaterra, e delle se lembrarãO pelos seus re·
levantf's serviços, e por se assentar que traba
lharia com todas as- suai> forças para a feli·
cidade da naçllo. Teve·se em vista nomear
deputados por lodas as classes, e o nobre de·
putado foi lembrado pat'a a classe militar a
que pertencia, pelo muito que linha trabalhado
no arranjo destes negocias na provincia: a

TOMO VI

estas razOes eu allendi, como outros muitos,
quando se fez a nomea<'ão para o a erto da
eleiçãO j e portanto não sc c~tá no ca o de dizet'
que o me mo que elle póde fazer, póde lambem
fazeI-o o supplente, porque as circumstancia,
são ditrerentes.

Argumenla-se tamhem com os coniJecimentos
adquiridos em Inglaterra, e a introducçllo que já
tem com diO'crentes personngens j mas assim
como o nobre depu lado, que tinha esses conhe·
cimentos quando lá chegou a primeira vez, os
adquiria, lambem olltro que vá agora os póde
igualmente alcançar j o caso f'stá em se escolher
um hotlleol habil que de certo se ha de achar
se o procurarelll. (Apoiado8,)

Eu faço llluilo caso das luze ~ talentos do
Sr. Pontes j mas a f,tllar a verdade não o con
sidero no gráo de poder bom brear com esses
grandes negociador diplomalicos; lia de haver
muito quem vá f.l.zer o mesmo. (Apoiado8.)
Além disto essa illtl'"JIIl'Çi10 que já lá tem, e
com que se argumenla, sabe- e que um In'azi-
ieiro l!l'a deu, e qlle eoop'rolJ para ludo .
(O orador foi interrompido pelo SI'. BrJlnt
Pontes que disse que clle estava avançanrlo
falsidade, e que pedia a palavra para o d s·
mentir.) Ao llJenos, continuou o orador, a. sim
o tellho ouvidu dizer; a voz geral é que ao Hyp·
pnlito deveu o nobre dl"pulado a facilidade das
introdu 'çOes ; e como elle é cunlJecido POI' seus
serviços prestados ao Bri1zil e repulado bene·
merito, isto foi geralmenfe acreditado j mas o
que eu não posso deixar de ver é que esse
braziieiro seja sufficiente para se encat'l'egar
da negociaçãO.

Eis-aqui pois um com capacidade bastante,
e se o governo procu ['ar bem ainda achará
outros; em haver necessidade de revogarmos
uma lei ha tão pouco tempo promulgada,
fazendo sahir do seio da assembléa um dos seus
deputados, que está em serviço mais importante
do que esse de que o governo o pretende encar
regar. O mesmo nobre deputado assim o reco
nheceu, porque o largou para vil' tomar assento
neste augusto congresso.

Ponderemos, Sr. prcsidente, bem este ne·
gocio j se nós dermos occasilro a que se tire
um deputado para este serviço, ama \Iã se
pedirá segundo para outro, e em br vc, ,,;om o
pretexto de não haver gente paL'a os emprego. ,
dissolve·se a assembléa. Em uma palavra ou
olhe para o fim da nossa nomeaçaD, ou para o
bem da minha provincia, ou para a dignidade
do imperio, não posso convir em quc saia daqui
o nobre deputado. Seria o mesmo que cortar um
braço para salvar nm dedo.

Declarou-se adiada a diSCUSSão por ter dado a
hora.

O SR. PRESIDENTE deu para a ordem do dia o
projecto de cons(ituiçM j e na hora prop['ia a
continuaçãO do debate do parecer que se acabava
de adiar.

33
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Levantou-se a sessM ás 2 horas e. um
quarto da tarde.- JOBA Antonio dCG Silva Maia,
secretario.

Se8são em 6 de No,,-embro

PRESIDENCIA DO SR, l\lAClEL DA COSTA

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas
da manhã, fez-se a chamada, e achár!l.o-se pre
sentes 71, faltando com causa os Srs. Pereira
da Cunha, Pinheiro de 01iveil's, Ribeiro de Re
zende, Andrada e Silva, Costa Aguiar, Ferreira
Nobl'e, Pedreira Couto, Costa Barros, Brant
Pontes e RolJancla Cavalcanti; e sem eUa os
Si's. Ribeiro -Campos, Muniz Tavares e Nogueira
da Gama.

O SR. PRESIDENTE declaron aberta a sessào,
e lida a acta da :Jntecedente foi approvadn.

o Sr. Marianno d'Albuquerque: - Eu
mando·á mesa UIU requerimento de David Pam
plana CÔrte Real, e requeiro que sE'ja lido.

O SR. SECRETAIUO CALl\lON leu o requerimento
concebido nos termos seguintes:

« Soberana assembléa : - COr:1 o mais pro
furido respeito chega ante esta I-lugusta assem
bléa geral constituinte e legislativa o cidadãO
brazileiro David Pamplona Côrte Real, a exigir
aqueIJa saudavel providencia, que só póde en
contrar no abrigo da justiça. Em a noite de 5
do corrente me'l, de Novembro de 1823, pelas
sete bor, !i e meia da noite, achando-se o sup
pl.icante dentro de sua botica em o largo da
Carioca n. 15, observou que o espreitavão o
sargento-mór José Joaquim Januario Lapa, e
o capitãO Zeferino Pimentel Moreira Freire,
ambos elo corpo de artilbaria montada, no tempo
em que o supplicante esta\'3 a conver~ar com
José Martin.:, e logo que este se retirou, se dirigia
ao supplicante o dito major Lapa, descarregando
lbe uma grande bordoada, e dizendo - você,
você não é o brazileiro resoluto? - Mal pôde
(l supplicante evitar o golpe, que o apanflOu
desapercebido, retirando-se para dentro, por
nes ;l occasião estar na porta, e dizenuo não
ser le, mas assim mesmo foi então perse'
guidCJ pelo dito major Lapa j e o capituo Moreira
que entrarão na botica, com palavras ameaça
doras, e o mesmo major Lapa descarregou se
gunda bordoada, que o supplicante recebeu no
ante-br-aço esquerdo, mas como com amargura
lbe estranhasse o attentado de procurarem
massacrar um cidad!l.o paCifico e innocente
dentro de sua mesma casa, elles perguntando
se o não conhecia, foi o mesmo supplicante in
sultado com os mais alfrontosos convicios pelo
dito capitão Moreira, que até chegou a quel'er
contra elle desembainhar um estoque, que trazia
em uma bengala.

\( Como porém, aquelle- assassinos ent!l.o

reconhecessem n!l.o ser 0- snpplicante o aulor
da cartas, que nos papeis pu.bli.cos têm appa
reciclo com assilrnatura de b1"Uz~lel1'O 1'esoluto, se
retil'ar!l.o dizenclo que se !la vi!l.o eng nado j de
vei do o supplicante a s~a vida sómente a.tal re
conllecimento. Pl'esenclar:lo este acontecimento
muitas pessoas, e o supplicante desgraçadamente
tem em si duas grandes contusões, uma ~o ~nte

braço esquerdo, e outra s?hre a. o~e~h.a dll'el.ta, e
desta ultima qLle sem duvida fOl dll'lglda a tll'ar
lhe a vida, apenas só o acaso a conservou ao
supplicante.

« Se alguma atrocidade par(;!ce merecer pro- .
videncia é sem duvida aquella, pela qual se
chega a' violar a segurança do cidadão dentro
de sua mesma casa: a impunidade de tal de
lido é sem uuviua de pessimas consequencias,
que para se evitarem, vem o supplicante mui
respeitosamente pedir a e ·ta soberan~_ a 
sembléa aljuellas providencias, que ~xlge a
segurança publica, e individual dos cIdac!ll.Os
brazileiros, atacada ó porqlJe são reconbecldos
por brazileiros. Rio de Janeiro, 6 de Novembro
de 1823.-David PU1nlllona Côrte Real. "

O Sr. Andrada Machado: - Esta materia
deve ser decidida com urgencia. E' na verdade
orifrinal que o ser brazileiro, e ter sentimentos
braozileiros, sirv!l.o de motivo para ser e,te
homem atacado por aqnelles que estilO ao
serviço do Brazil. Eis-aqui uma pr?va de que a
nação está divitlida em dou" partidos, cumpre
que estejamos álerta.

O Sr. Carneiro de Campos: - O que eu
vejo nisto sao consequencias dos excessos da
liberdade de imprensa, porqne muito se tem
'abnsado della. Entendo pois que devemos
tratar sem demora do projecto de lei sobre
essa liberdade, que é uma das materias mais
urgentes que ternos entre mil.as. E' na ve~'

dnde vergonhoso que na occasião, cm que CUI
damos da formaçao do nosso pacto social, appa
rer«io t!lO frequetltemente escriptos, que não são
mais que libellos infamatorios ; em que abundao
as descompostul'as e as indignidades j sem que
appareça uma só producço.o de que se possa tirar
alguLll proveito, pois Ludo em taes obras ~e

encaminha sómenLe a excitar desordens e ri
validades funestas entre os cidadãOS. Tratemos
port::mlo deste projecto 'de lei, pois nada me
parece mais necessario do que cobibir tãO des
enfreada liberdade. -Este mesmo facto eu nao
o considero senão como um l'esultado de tão
escandalosos abusos.

Depois destas reflexões, foi remetlido o re
querimento i commi. silo de justiça para dar o
seu parecer com urgencia.

O SR. ANDRADA MACHADO: - Tenho para
mandar á mesa uma representação de José
Carvalho da Silva, que versa sobr~ ditrerentcs
objectos pertencentes á provincia de S. Paulo,
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O ~R, SECRE'l'ARro MAIA foi encarregado 'de a
exumll1ar para se lhe dar o devido ueslino,

O SR, NOBUEtRA DA GAMA enlrou a este tempo
na sala.

Passou·se á ordem do dia, cujo 1° objecto
era a discussãO dos arts. 14, 15 e 16 do pro
jecto de constituição, que tiobão ficado arliados
com as respectivas emendas na sessão antece
denle.

O Sr. Carneiro :-Peço a palavra sómenle
p,ara ofl'erecer uma emenda, que me parece
ti~'ar tod3s as duvida~, e conciliar todas as opio
nJ~es. Eu a concebi nos termos seguintes,
gUIando-me pelos principiu,; que hoolem expuz
nesta assernbléa :

EMENDA

« SlIppl'imão-se os arls, 14, 15 e 16, e em
seu lugar se ponhão os segui ntes :

cc A constituiçãO declara que reconhece a
religião calholica apostolica romana como a
unica ~erdadeira, e porlanlo a religião do estado,
e .a ~nJca por elJe ~anleúda, e á que é per·
mlttldo o culto particular, e publico nos templos
e fóra delles por toda a extensll.o do im
perio,

cc Quanlo ás outras religioes e seitas que
por via de colonos, ou quaesquer outros htran
geiros que as professem, e seus descentlent~s

tenhao já, ou possão vir a ter exislencia no
imperio, ellas serão todas toleradas e sells
seclarios gozaráO do -livre exercir.io' do sell
culto, quer nas casas de sua habilaçll.O, quer
denlro do recinto dos seus respectivos tell1plos
e capeJlas, construidas sem campanarios, e na
fórma usada nos paizes civilisados, nem serno
jámais incomrnodados, ou privàdos do uso
deste direi lo, com tanto que respeilem a moml
publica e o estabelecimento religioso do paiz,
e gue á tilulo de religião e prosclylismo não
turbem de modo algllm a segurança, paz, e
tranq,nil.lidade do imperio, e os direilos que a
constJtLllção garanle ii seus habitalltes,-Fmn
cisco OameiTo.) -F'oi apoiada.

(Fallarão os SI·S. Teixeira Vasconcellos, bispo
capeUãa·mór, Ribeiro de Andrada e Almeida
e Albuquerque, mas se não entendeu o tachy·
grapho Silva,)

JGlgando·se a materia discutida, declarou
o Sl'. presidente que para maior facilidade
vista a ~omplicaçã? das emenda, poria a volo~
a dout~'ma des arlIgos tal qual estava redigida,
e depOIS. as emendas offerecidas, começando
pela maIs ampla.

o Sr. Faria Lobato requereu a volação lia·
- minaI, mas depois de algumas reUexoes sendo

proposta foi rejeitada. '
PropoL: então o SI'. presidente á votação

a 1" parte do art. 14 alé ás palavras commu·
nhões christãs, mas o Sr, Silva Lisboa pou-

derou que esta parle do artigo aiuda devia ser
subdividida, e por isso se consulton a assem·
bléa sobre a mesma subdivisãO, que foi rejeitada.
. '1:'0rnou o Sr. presidente a propÔr, na fórma
ll1dlCada, a l' parte do art. 14.-NãO foi appro
vada.

Passou á 2" parle do mesmo artigo, mas
suscilou-se um vivo debale sobre a ordem das
propostas para a v~taç~o, querendo uns que
se propu7.essem pnmelro as emendas rela·
tivas á l' parte do artigo, e oulros que se pro
pUL:esse a 2' parle do mesmo ar ligo.

Consu !tau o Sr. presidenle a assembléa se
devia offerecer á votação a 2" parle do artigo,
e resolveu·se que não, por ser deslocada a
proposiçll.o, Igual succcsso teve o art. 15
em sua tolalidade. O art. 16 tambem não
passou.

(*) Na escolha das emendas variarão muilo
as opiniOe,s sobre quaes erãO mais amplas.
Os Srs. b~spo capellno·mór, Ornellas, e Lopes
Gama pedu'ão faculdade para relirar as suas
afim de facilitar mais a volaç:lO, accrescen~
tando que se louvavllo na do Sl'. Francisco
Carneiro: concedeu·se·lhes, Lerão-se as dos
Srs. Andrada Machado, Vergueiro e Francisco
Carneiro, e coo 'ullada a assembléa sobre qual
das emendas dos dous primeiros Srs. depu
tados dava a preferencia por sua amplidão,
obteve a do Sr. Audrada Macl1:l'lo a maioria
dos votos, e enll'ando novamente em coo
currencia com a do Sr. F'J'ancisco Carneiro,
teve o mesmo Sllccesso,

Prupoz enlàO o Sr, pre:'idenle a 1" parle da
emenda do SI', Andl'ada Machado ao art. 14 alé
ás palavras de~tinado pam esse fim. Foi ap·
pr~vada por 57 volos, E pOl'que devesse pre
ferIr, na v.olação da 2' parle do arligo, a do
Sr. Vergrrelro, por ser suppressiva, foi ofl'erecida
á votaçãO e approvada por 38 votos.

A I' parle da emenda ao art. 15 alé as
palavras cnlto domestico foi approvada por uma
grande maioria, supprimindo·se a 2" parte
desle arligo por se julgar deslocada como já
se tinha praticado com a do ad, 14, reser·
vando-se porlanto o tratar desla materia em
lugar apropriado.
~ ~menda ao art. 16 passou com grande

malOrta.
O additamento do SI', Rocha Franco ao

art. 14, poslo á votação em lugar compe·
tente, foi rejeilado.

O do Sr. Vergueiro lambem não lJassou.
O do SI', Henriques de ReL:ende ao art. 16

foi reser'vado para se tralar conjunclamenle
com as emenuas do Sr. Andrada Machado por
conterem materia identica. '

Passou-se ao parecer da commissão de

(1) Como não é para mim assáB clar& a narrativa desta
votaCá!>. transcrevi as proprias palavras em que está
concebida- Dto acta.
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constituição sobre a dispensa na lei para ser
empreaado na qualidade de negociador em
Londr~s o SI'. B 'ant Pontes, adiauo na sessão
antecedente,

o Sr. Carneiro de Campos: - Eu não
continu::lria, SI'. presidente, a fallar desta in
dicaçil.O, se não visse, con tra o que era ele
esperar, o illustre deputado, que tM grande
opposiÇão lhe tem formado, repetir argumentos
já debatidos, e produzir outros nOVQS, Não
quer o illustre deputado, que esta augusta
assembléa tenha poder para dispensar á qual
quer membro della das funcçoes de deputado,
porque sendo este nomeado pela naçM, só
esta o póde remover do de tino que lhe havia
dado,

Porém, SI', presidente, não demonstrei eu já
que este argun~ento, aliás de muita força para
se negaI' este· poder á qualquer outrq auto
ridade, era inconcludente para esta assembléa,
que sendo a rept'esentação aa mesma nação,
é o seu orgil.O, e exprime a sua vontade?

Se o illu tre mem bro não desconhece este
allgusto cal'acter d'i assembléa, tambem lhe
n110 deve negar um poder que lhe é inhe

I reli te, e que necessariamente se acha com
prchendido na delegaçao ampla, que lhe con
feria a nação.

Para ser concludente o argumento, devera
o illustre uepLllado ml'Jstl':1r, que na delegação
geral se não cOUlprehendl~ este poder, ou por
que a nação expressamente o bavia reservado,
ou porque seria e11e opposto á natureza do
mandato, e delegação quI" recebeu a assembléa,
Ora, isto até agora se n1'\0 tel11 clemonstrado,
nem jámais se poderá cleI110n"'lI'lll'; pois se
gundo os pril1t'il'ios fllllLi'lInelllaes di) govel'110
representativo, em que a naçilo, depois de
eleger os seus representantes, de si demitte
toda a ingerencia nQs negocias publicos, nM
se póde concluil', que 1Jor haveI' reservado
.para si a nomeaçãO dos deputados, fiquem
estes sem faculdade para dispensal'em a algulls
delles com cau a justa do exercicio conferido
pela eleiçilo, quando aliá.s na maioria do ajunta
mento de to'dos depositou a mesma nação a
sua suprema vontade.

Nestes termos, como insiste o ilIustt'e depu
tado, que esta assembléa nll.o póde dispensar
ao Sr. Brant Pontes do exercicio em que se
acha, só com o fundamento de lhe ter sido
dado pela naçll.o ?

Não está por ventura a- nação representada
neste augusto congresso? E tanto ne1le se
acha representada a nação, qne é por vir
tude desta representação que este mesmo con·
gresso examina as actas das eleições dos
seus deputados, e só depois da sua approvação,
é que estas eleições provinciaes recebem o ca
racter de nacionaes, e que nós, de meros
deputados das provincias que nos elegerãO,

somos elevados ao em ineute gráo de deputados
da nação.

E' tambem em virtude desta representação
qne e"te mesmo congl'esso, como juiz das causas
que lhe o!'ferecem os nomeados pal'a eerem
dispensados, ou os dispensa tempolariamente,
ou os ex.ime perpetuamente elo exercicio de
deputado, chamando para fazer as suas vezes
os supplentes para este fim nomeados pela
nação.

Esta augusta assen'lbléa, allendendo ao grave
incommodo physico ou mOl'al,ique Ihe~apresenta

qualquer deputado, póde dis pensaI-o do seu
exel'cicio absolutamente, e não póde dispensar
pam que elle seja empregado em urna com·
missão, donde espel'amos granues vantagens
para a nação! .

E' mais ponderosa a causa particular, do
que a causa publica?

Port~mto é bem visível que o iIIustre de·
pntado insiste em um argumento. con trario á
natureza da augusta deleqaçao, que recebeu
esta a~sembléa, e do governo representativo,
qtle temos abraçado, O illustre membro notou
na minha resposta o defeito de provar dema·
siadamente, applicando-lhe a regra da diaJectica
que diz - gWJd nimis p7'obat, nihil pl'obat 
ponderon e lamentou os grandes males, a
que ficaria exposta a nação, se com e!'feito
se verificasse essa sua total desístencia de
ingerir-se nos negocios publicos para os en
tregar á uma assembléa, que sendo composta
de homens, póde errar, e póde mesmo pre
varicar.

Esta desistencia, que, rigorosamente fallando,
se não póde dizer da naç1iO, pOl'que sómente
se verifiea na parte govemada, PQis a outra
parle empregada no governo continúa LI tratar
dos interesses communs, é uma diviSãO de tra·
balho bem entendida, que tendo sido em todo
o tempo indispensavel nos vastos imperios,
é hoje tambem de absoluta necessidade mesmo
nos pequenos estados, em coosequencia do
alto gráo de civilisaçao, a que a maior parte
dos povos tem chegauo, q'je reduz á méras
especulaçOes e sonhos philosophicos todas essas
idéas democraticas de tratar o povo por si
mesmo de todos os negocias publieos.

Os novos uso e costumes, que tem trazido
a civilisaçrw, o augmento de neces idades, o
grande trabalho para as satisfazer, apezar da
perfeição da industria, finalmente o amor do
repouso e dos prazeres, tudo isto liga tão
estreitamente os homens aos seus negocias
particulares, e os encerra tanto no cir ulo
delles, que bem poucos cidadãos podem dispôl'
do tempo preciso para meditar e curar dos ne·
gocios do estado, muito mais fazendo a compli·
cação extrema da arte social, com que a maillri
dade da povoação seja inhabil para as funcçOes
politicas,

Nestes te1'mos esta desistencia geral que faz
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a nação de pOl' si mesma cuidar dos seus
interesses, donde nasceu o bello e admiravel
systema representativo, é obra da nece"siclade,
aconselhada e approvada pela razll.o, sem que
todavia se sigllo os males que tanto receia o
illustre membro,

Porquanto a nação não demitle de si toda
a ingerencia nos negocios publicos, nem delega
os !Ieus poderes sem as mais,fil'mes garantias
que lhe segurllo o bom uso delles,

Urna das suas garantias é a escolha dos
seus representantes, nomeando aquelles, em
quem tem conhecido o maior zelo pela causa
publica, e sabedoria pal;a efi'ectivamente Pl'O
mover e fazer o bem e a prosperidade da
nação.

Para evitar os elTOS e abusos, tem dividido
os poderes soberanos, dando mutua inspecção
a cada um sobre os outros, sujeitando fi·
nalmente as deliberações do poder legislativo
ao veto absoluto ou suspensivo do supremo
chefe da naçllo, em quem se presume Illais
cbnhecimentos praticos do negocios, e das
implicancias, que po são ter as leis na sua ex
ecução, e os male" que possll.o produzir,

Se todas estas cautelas não stlo surJicientes
para quando, em casos r:lrissimos, a preva
ricação s~ tem introduzido n'uma assembléa
e nelIe domina lnu partido poderoso e influo
ente que a arrastra a deliberações perigosas,
e muito de Pl'oposito promove a desgraça e
subversll.o do estado j a nação, nas monarchias
reprbsentativas, o melhor dos governos, por
ser aquelle que respeitando os direitos elos
cidadaos, os mantém com a maior segul'ança,
tem neste ca~o em seu auxilio o direito con·
ferido ao supremo chefe, ou de adiar, ou de
dissolver uma tão peeversa assembléa, para
salvar da mina o estado.

Portanto todos os argumentos produzidos
para demonstrar, que a assembléa póde erral',
e ie contra a naçao, nada provão contra o
principio estabelecido da sua representação na
cional, e de deverem ser reputadas as suas
resoluções, expeessões da propria vontade da
nação.

A questao, de que tratamo,;, decide-se muito
bem, sem estas considerações de sel' uma as·
sembléa sujeita a erros e a abusos, porque
nos Qevemos limitar a decidir, se no caso,
em que se recúnhece geande vantagem em
ser mandado á Loodres o Sr. Brant Pontes,
a dispensa da lei é ou nào da approvação
da nação, que nos não mandou para aqui,
senão para provermos no que lhe fosse Ulais
util e proficuo, .

Accrescenta o illustre deputado que, bem
longe de ser util á naç1l.O esta dispensa, lhe
seria mui damnosa, porque o bem do estado
exige que os membros da assembléa sejão
isenlos de semelhantes nomeações do govel'l1o,
Convenho em regra, mas não na applicação,

Porquo uma lei n SU'l generalidade é boa,
segue-se pOl' vell tlH'a qlJe nl!. o haja C1\ os em
que a sua exeeuçil.o seja dum nosa? Porque se
seguem damnos lIa relaxaçào total da lei, póde
se negar que em algllmôls circunrtancias n1l0
seja muito conveniente suspender a sua obser
vancia? Esta reflexõ s baslão para fazer pa
tente a força de-te al'gul11ento : e o que ácerca
delle já expendi, na primeira vez que fallei
sobre este assumpto, me dispensa de dizer mais
alguma cousa.

Continuou o illustl'e membro, se ha uma
razll.o espe~ial pal'a sei' nomeado o SI', Brant
Ponles para negociador diplomatico, outra nllo
meno§, se não é mais podeeosa, exige que
ene se não al'l'e e desta assembléa, que em
verdade necessita de membl'os enriquecidos de
conhecimentos militares, e versados na pra·
tica de economia e IH'l'anjos do exercito: que
o Sr, Beant Pontes havia sido eleito para
deputado, uão lanto pelos seus conhecimenlos
geme", mas mui particularmente pelo l'amo
militar, pOl'que linha eYercido a commiss1l.O
de inspector elas tres armas na provincia da
Bahia, e POI' essa razM o me"mo illu tre de·
putado, que rôra eleitor naquella peovincia,
muito havia cooperado para a sua eleiçno;
que finalmente o motivo da inLL'oc1ucçãO
e conhecimento, que tem o Sl~, Brant
Pontes com as pessoas com quem deve t!'atar,
Mo era tão peculiar ao mesmo Sr. Brant
Ponles, como se figurava j pois era bem
S"abido que rôea Hyppolito JosÉ: da Co"la que o
introduzil'a, e por este motivo fól'a condecorado
com a ordem imperial dt), Cl'uzeiro; e que a
este, ou a outros muitos, podia o govel'Do
nomenr pal'a esta negociaçãO, porque nelle con·
correm todas as qualidade e circulllstancias
para se poder augllrar tão bom exito della,
quanto espera dos bons serviços do Sr. Brant
Pontes,

Eu não sei dos motivos especiaes que entrarão
na eleiç1l.O do Sr. Brant Pontes j antes de ser
instruido pelo illustre membro, presumia que
elle fÔra eleito deputado pela confiança que
neHe tem a província da Bahia, de que digna
mente advogará a causa do Brazil j e o conhe
cimento que tenho dos sens talentos, das suas
luzes e do seu putl'iotismo, tanto me segura va
nesta opiniao, que não via motivos para recorrer
a outras razOes da ua eleição; ol'a, o que eu
de certo não presumia, e muito menos o es
perava, era que houvesse quem se inculcasse na
respeilavel presença do publico, e neste sagrado
recinto, como antor, ou pelo menos como
influente nesta eleiçllO! Nao se adverte que
por e:5ta maneil'a se denuncia de haver com·
mellido um verdadeil'o ambito!

Oeixem(ls poré:n de analysar uma materia,
que merece o mais profundo silencio, vamos ao
mais que ponderou o illuslre deputado,

NãO posso deixar de reconhecer a gl'3nde

"



262 SESSÃO EM 6 DE NOVEMBRO DE 1823

vantagem, que póde tirar esta ~ugu la assemhléa
dos superiores conhecimentos militares do SI'.
Bl'ant Ponte~, Illas nem por isso concol do cClln
o illustre deputado, em que seja mais il1di~

pensavel a assistencia ~o SI'. Bl'ant Pontes
nesta assembléa, onde apenas tem um voto,
posto que de grande pezo, do que n'uma nego
ciação, de que só elle deve ser encarregado, e
quando lhe seja associada outra pessoa, sem pi e
elle será o principal agente deJla.

Nesta assembléa, eJle nos auxilia j na nE'go
ciação, elle deve fazer tudo.

A sua falta nesta assernLléa é supprida pelas
luzes dos mais membros, e pelo auxilio que nos
póde dar a commissão de fóra, composta de
militares distindos por suaS luzes, experiencia e
zelo pela causa publica.

Nao será tll.o faci! remediar a falta do Sr'.
Brant Pontes n~ negociaçãO j pejo menos serão
inavitaveis a perda de tempo e os embaraços,
que necessariamente deve encontrar um novo
negociador de urna naçll.o qlle nno está 'ainda
reconhecida, corno en já ponderei.

Não sei que Hyppolito José da Costa fosse o~

introductol' do Sr. Brant·Pontes, e nesta parte
mo tra·se o illllstre memuro maios bem instruido
do que o governo, que cel'tamente ignora que
Hyppolito tive~se cooperado para isso. Se Hyp
palito, como eu creio, IJelas pes~oas caIU quem
vive ligado em Inglaterra, é "Iii rCf'ollliecirlo
como flartirlista da 0pIJOSiÇM, esta circumslancia
s6, sem mais outras razOes, de tróe Absoluta·
mente a asserção do illuf;tre melllbro. Aqui está
presente o Sr. Branl Pontes elle, se quize!',
nos poderá instruir a este respeito.

Tambem não sei se Hyppolito foi condecorado
cum a ordem do Cruzeiro peros serviços que
indicou o illu tre membro, que, posto que tenha
Jstado ausente da CÔrte, se mostr'H m'llis ,sabedor
disto do que aquelles que nella lêlll residido
sempre, e com mais prolJol'çOes para saber por
que se deu aquella cOlldecoraça.o.

Eu cel'lalllenle nunca ouvi dizer que ella
fosse conferida por semelhallles serviços, e es
tive sempre persuadido, qlle a malleira dis
tincta, com que Hyppolito advogára a nossa
causa, o fizera lembrado, como mui digno
daquelle testemunho do seu n:erecimento.
Porém concedamos gratuitamente tudo quanto
a esle respeilo tem allegado o illu tre depu
tado j n110 p6de acontecer que tendo Hyppolito,
ou outros, todas essas qUD lidades que indicou
o illustre membro, outras circulllstancias pon
derosas obriguem o governo a nllo lançar mão
delles pal'a esta negociaç11o?

Quererá o illustre membro, que para esta
augusta assembléa resolver sobre a dispensa
proposta, se faça uma escrupulosa resellha de
quantos podem ser nomeados, se analysem as
suas qualidades, e se indiquem os motivos, por
que n110 merecem tanta confiança como o
Sr. Bl'ant Pontes?

Se tanto quer, quer em verdade o que é mo
ralmente impraticavel, e summamente odioso.

Basta o que se tem alJegado para n110 hesi
tannos UIl! Ó momento de votar pelo pa
reeer da cOOlmissllo, e por isso deixnrei ele
responder a outros argumento~, que ~endo mui
inferiores aos de que me fiz cargo, nllo podem
de maneira alguma embaraçar a dispensa da
lei, que é precisa para a nomeação d@ Sr.
Br'uot Pontes.

o Sr. Ribeiro de Andrada: - Sr. presi·
dente, eu nllo I ratarei se é acel'lada aI] nilo a
escolha do SI'. Brélnt Pontes feita pelo minis
teria: eu nM quero fazer juizo de aclos pura
mente administrativos j sómente examinarei se
tendo o ministerio nomeado o illustre depu
tado..... (O orador foi interrompido pelo Sr.
Carneiro de Campos que disse: Por bem da
ordem, o ministerio ainda oM nomeou.)

Examinarei, digo eu, 1°, se a assembléa
pótle dispensar o mesmo deputado j 2°, se
convém dispensai-o: 3°, se haverá risco nessa
dispensa.

Eu não sei como se póde entender que
temos facu Idade de dispôr de um dl'putado
da naçllo para uma-cousa inteiramente di- 
versa daquella para que a llaç110 o nomeou.
Isto é o mesmo que tlizel' que o delegado tem
mais parleI' que o delegante.

Por esta razão fez a assem bléa em sua sabe
doria appal'ecer uma lei, que corre impressa,
e pela qual se pôz termo á sabida dos Srs. de
putados. E porque? Porque se reconheceu que
estava fóra do alcance do seu poder o dis
pensar um Sr:.,. deputado para exercer qualquer
emprego fóra de~te recloto.

Mas, tem-se aqui dito, a assembléa reunia-se
para legislar e pl'Oy",r ao bem da nação. NãO
ha duvida, porém, em termos habeis j ha de
fazer tlldo o que convier á naçll.o, mas dentro
do circulo de suas atll'ibuições j logo, não póde
di- pensar, porque assim está reconhecido por
esta assem bléa.

Passando agora á segunda questãO, jJergunto
eu, será conveniente dispensal·o? Digo que
não, porque ha muito poucos dias que ap
pareceu a lei, que reconhece por usu rpaçll.o
o emprego de um daputado em qualquer com
missM fóra desta para que a nação o destinou.

Mas suponhamos que alguma utilidade se
tirasse dessa dispensa, serllo acaso as nossas
leis como as dos despobls, que nascem n'um
dia e no outro morrem?

Para se fazer estll, considerou-se a materia
por todos o lados, fizerll.o·se todas as objecções
e a assembléa não lhe achou Fezo j e agora
ha de voltar atraz e desfazer o que está feito?
Eu espero que n110 daremos tão pernicioso
exemplo.

Vamos á 3' quesL:l.o. §lerá perigoso dis
pensai-o? Sim, senhores, e muito perigoso j
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nada ha mais perigoso elo que a usurpação
d'U01 direito que nos 0110 compete, e bem
propria para excitar desconfianças nos povos j

a naçilü dirá: (C Eu não sou naua, a assembléa
n1'l0 faz caso de mim, porque dispõe dos homens
çlue eu tinba nomeado para me representarem
no seu seio. l)

Eu nllO me admiraria que á vista deste
procedimento entendesse o povo que devia
cassar-nos as procurações. Ernfim, eu vejo urn
abysll10 diante de nós e nll.o quizera que nos
precipitassemos nelle.

Argumenta-se pOI ém com a necessidade de
nomear um homem para encarregado de ne
gocios em Inglaterra, e eu concordo que é pre-
ciso e que deve ser habiJ. ..

Um diplomata deve ter bom conheCimento
de direito publico, de linguas, dos interesses
respectivos das D3ções, etc~ j ora, n~s devemos
confessar que· estamos alDda mUito novos j

quero dizer, que nll.o podemos achar um
homem inteiramente perfeito. E que nos resta?
Lançar mão d'algum menos perfeito, mas 9ue
esteja debaixo da alçada do poder executiVO,
isto é, que nM seja dos que compoem esta
assembléa.

Eis-aqui, a meu ver, em que se termina a
questão; porque nM temos que entrar. no
exame da,s qualidades deste ou daquelle j .I~SO

não DOS loca e só serviria para semear odlOs ;
mas qualquer que se escolha, uma vez que
tenha habilidade, ha de rlesempenhar a com
missão, porque boas instl'Ucções podem supprir
alguma falta de pel'feição.

EstandO" pois persuadido que nll.o podemos
dispensar o nobre deputado, que Mo nos
convém fazêl-o, e que 3té uma tal usurpaç110
seria perigosa, voto contra o parecer da com
missão.

o Sr. Carneiro de Campos :-Como deu a
hora requeit-o que se prorogue a sessão até
se concluir e te negocio.

O SR. PRE !DENTE consultou a assembléa
sobre a prorogaçll.o, e foi approvada.

O Sr. Andrada Maohado :-Eu principiarei
pela mesma questll.O, por (Iode principiou o
nobre pl'eopinante que atacou o jJarecer da
commi..são, a que tenho a honra de pertencer.

E' da nossa competencia dispensar na pre
sente lei, que inhibe aos deputados o exer
cicio de outro emprego?

O nobre deputado tirou por cooclusllo que
nll.o compelia; e eu tiro a contraria, que po
demos dispensar na dita lei. Digo que nll.o
está fóra das nossas allribu ições, porque a
lei é pUl'amente regulamentar, e quem fez a
lei tem poder de dispensar nella j nós a fi
zemos, nós a podemos dispensar.

N.lO se dig\1 que islo está fóra das nossas
nltribuiçoe~ j na minha procuraçllO nilo vejo

clausula alguma, que nos prohiba dispensar
nas leis que fizermos.

Eu ~ei que, f'lilando em geral, nll0 .P?
Jemos disfJensar um deputado do exerCICIO
de suas luncçOes, á excepção do caso de im-
possibilidade J:lrovada de com parecer ..

Sei tambem que Mo podemos di pensaI-o
por todo o tempo da legislatura, porque to
mariamos 3ssim 11m podm' que nos oll.o per
tence, e destruiriamos a eleição popular; mas
eu julgo que a dispensa que se pede é lem
pararia e não de toJa a legislalura, e neste
sentido as ignei o parecer.

Demais, Sr. pre idente, eu não sou exagel'ado
defensor de verdades abstnlCt,ls, não sou da
opini11o daquelles franceze, qlle antes querião
que o mundo todo padecesse do que se alterasse
um pl'incipio j e por isso arredei-me de le da
negação absolula de dispen 'a, porqde Vtjo que
é gl'.lnde o interesse da nêlV110 ell1 ler um
bom negociador. e que nu fJresenle caso é muito
urgente lêl-o, para tra[;trU10S COIl1 11111<\ granJe
naç1\o, cujo apoio nos póde ser II1l1ito util, ullla
vez que n110 seja para peroerl11os a nossa inde
pendencia.

Ora, reconhecida a Llrgencia, pergl1nlarei,
convém que se conceda esta dispensa? Digo
que sim j mas outros dizem que e la corn
mis ll.o, que se quer encarregar ao S". Brant
Pontes, póde ser tl'atada por algum oulro
subdito do imperio: e que podanto nqo ha
precisão da dispensa.

Nno vejo porém que digno isto os que lêm
conhecimento dos negocios diplomaticos; um
bom negociador é um homem raro, porque para
ser bom deve ter tantos conhecimentos e tll.o
variados, que é difficil encontl'Urelll-SC reunidos
eOl uma fJessoa.

Exige-ôe para ser bom diplomatico o conhecer
o dirello das gente, os respeclivo tratados elas
Ilações, suas causas e origens, o cOlDUlercio e
industria dos povo e o estado comparativo de
todos elles; deve saber além disto as linguas e
po suir a arte das maneil'as, ter o geito preciso
para se insinuar, qualidade esta que quasi
sempre falta nos que têm conhecimentos pro·
rundos, assim como estes raras vezes se CH

contrll.o nos que têm arruella habilidade.

Ora, o nobre depulado está em circum
stancias, que não se dll.o em outro qualquer indi
vidu() j começou a negociaçll.o, e portanto parte
do trabalho já está feito, e para o resto tem mais
facilidade que ninguem pelas relaçocs adqui
ridas.

Demais, Sr. presidente, para que havemos de
dar causa, ou pretexto para o governo dizer
que, se não tratoú deste ncgocio, foi por nossa
culpa, por lhe negarmos o que tínhamos em
nosso poder, pois o governo falia só de di p..:nsa
temporaria, e~o deputado sempre o fica sen'do:
apenas se suspende o exercicio de suas funcções
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por algum tempo; nem para sempre eu podia
votar que se €lé se a dispensa.

Nós concedemos por commodidade particular
estas dispensas tcmpora.rias, e n:1o a conce
deremos por commodid de da naçl1o? Parece
me que este argumento tem peso, pois quem
faz o mais, faz o menos; e é sem duvida menos
dispensar por utilidade da riaçllo do que (ijis
pensar por vantagem particular.

Emfim, Sr. presidente, o que ha de mais
ponderaçno é podermos innt ilisar a sim~a eleição
popular, se a ncgociaçao durasse mai's do, que
a assembléa; mas, ainda que de facto se não
sabe a sua duraçno, julgo que nllo será tllo
espinho!:a que leve annos, e portanto ainda
póde volLar a ajudar-nos nos trabalhos da as
sembléa, porque creio que temos assembléa pam
dous annos; vá servir a naçao dessa maneit-a,
que ainda ha de vir a tempo de 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.

O illustre deputado considerou como tem
pararia a dispensa, e que estava no numero das
dispensas, que a assemLléa podia conceder;
mas eu n!lo vejo que a assembléa conceda scnllo
aquellas que têm por causa molestia, que impos
sibilita o deputado de comparecer, e estas
nunca as póde negar, porque a impossibilidade
do comparecimento as faz indispensaveis;
porém esta nunca póde ser assim {;onsiderada;
porque o nobre deputado nl10 tem impossibi
dade de vir ás se sões da assembléa.

Disse cm s gundo lugar que o Sr. Br~nt

Pontes devia ir, porque o conbecimento que
já tem do negocio, lhe facilita a conclusilo delle,
ao mesmo tempo que outro qualquer vai para
lá com os olhos fecbado . NãO estou por isso j

qualquer pessoa babil, que o governo mande
com boas instrucções, póde desempenhar a com
missàO, porque nellas se lhe ha de declarar o
estado do negocio e dirigil-o, e portanto não
vai com os olhos fechados.

Eu ó admittiria esta necessidade, se soubes
semos que o ministerio inglez queria tratar de
preferencia com elle; mas como isto n:1o se
mostra, não admitlo a precisãO que se indica.

Qllanto ao que disse o nobre deputado sobre
o que podia pretextar o governo, tambem não
tem lugar, porque a habilidade exigida para a
commiss:1o não é possivel que sómente se ache
no nobre deputado escolhido; confe so que n!l.o
posso crêr que no imperio do Brazil n:1o haja
um outro bomem com capacidade sufficiente
para ir tratar deste negocio; e por isso nunca
o ministerio poderá valer-se de tal desculpa, pois
havendo mai 'pessoiJs, entre ellas podia es
colher.

Tacs sãO as razOes porque \'oto contra o pa
recer da commissl1o.

o Sr. Al=eida e Albuquerque :-(N110 O
ouvirM os tachygraphos.)

NitO havendo quem mais pedisse a palavra,
perguntou o Sr. presidente, se a assembiéa ap
proval'a o parecer tia commissllo.-Foi appro
"ado.

O SR. PRESIDENTE deli para a ordem do dia o
projecto de coustituiç!lo.

Levantou-se a sessl10 ás 3 boras da tarde.
José Antonio da Silva Maia, secretario.

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA

PARA JosÉ JOAQUlM CARNEIRO DE CAMPOS

111m. e Exm_ Sr.-A assembléa geral con
stituinte e legislativa do imperir. do Brazil, ap
pTovando o parecer da commis ão de poderes,
sobre não se acharem ~declarados na acta geral
da apuração dos votos para deputados, feita na
camara da capital da provincia das Alagôas os
nomes de todos os votados, e nà(l poder por
isso saber-se quem seja o supplente, que deve
vir supprir a falta do deputado Miguel Joaquim
de Cerqueira: manda participar ao governo
afim ele expedir as convenientes ordens li men
cionada camara, que lhe é necessario que lhe
seja transmillida uma lista de todos os que ob
tiverão votos nos ditrereutes collegios eleitoraes
da referida província. O qUE; V. Ex. levará ao
conbecimento de S. M. Imperial.

Deus guarde a V. Ex.-Paço da assembléa,
em 4 de Novembro de 1823.-Migttel Oalmon
du Pin e Almeidct.

PARA LORD COCHRANE

111m. e:Exm. Sr.-A assembléa geral consti
tuinte e legislativa deste imperio, acaba de ser
officiallllente informada, que V. Ex., depois de
ter livrado a província da Babia da oppressl1o
das tropas luzitanas e de as ter perseguido até
muito além da Equinocial, dirigira, de seu pro
prio movimento, a esquadra victoriosa para o
porto da cidade de S. Lui1. do Maranhão, donde,
com o seu costumado valor e sumrna dexteri
elade, fazendo tambem desalojar as tropas luzi
tanas, que abafavão o patriotismo de seus ge:
nerosos habitantes, obteve que, restituidos elles
á sua liberdade, proclamassem e jurassem es
poutanea e unanimemente sua independencia
de Portugal, e sua decidida unil10 ao imperio
brazileiro.

A assembléa geral constituinte e legislativa,
reconhecendo a importancia de tl10 relevante
serviço, decretou em sessllo de bontem, que se
dé se á V. Ex. em nome da naçao que repre
senta, o devido agmdecimento.

Encarregados como orgllos de suas resolu
çOes de transmitlir esta á V. Ex., cumprimos
gostosamente este dever, e temos a honra de
a levar á presença de V. Ex.

Deus guarde á V. Ex.-Paço da assembléa,
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em 3 de Outubro de 1823.-üIarlim FranCÚJco
RibeÍ1'o de Andmda.-João Séveriano Maciel
da Gosta.-lJliguel Calmon du Pin e Almeida.
-Jo.~é Antonio da Silva Maia.-José Feli
ciano Fernandes Pi'l'lhein).

N. B. Este offieio, posto que tenha a data de
3 de Outubro, expediu-se nos principias de
Novemuro j e por isso não se fez delle mençao
na sessão correspondente.

Sessão eUl 7' de NoveUlbro

PRESIDENCIA DO SR. MACIEL DA COSTA

Reunidos (lS 51's. deputados pelas la horas
da manhã, fez-se a chamada, e ae!Jarão-se
presentes 63, faltando com causa os 51's. Pereira
da Cunha, Pipheiro de Oliveil'a, Ribeiro de
Rezellde, Andrada e Silva, Alencar, Costa
Aguiar, Ferreira Nobre, RoeLa, Carneiro da
Cunha, Teixeira de GOLlvêa, Pedreira Couto e
Costa Barros, e sem ella os 51's. Ribeiro
Campos, Ferreira França, Brant Pontes, Muniz
Tavares, Rezende Costa, Carneiro de Campos,
Nogueira da Gama, Franç3 e Rodrigues da
Costa.

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

Entl'árão na sala os 51's. Ferreira França e
Rodrigues da Costa.

Farão remettidas á mesa as seguintes de
clarações de voto :

cc La Declaro que na sessão antecedente votei
contra tudo quanto se venc u a respeito da
materia dos arls. 14 e 15.- O deputado L01Jes
Gama. ))

II 2. a Declaro que na sessão de bontem não
fui de voto que a liberdade religiosa no Brazil
fosse extensiva a todas as eommunllões cbristlls.
-José de Sottza Mello. ))

cc 3." Declaro que na scssão de hontem votei
contra o parecer da com missão, que couveio na
dispensa da lei para ser nomeado Df·gociador
em:Londres o Sr. deplltado actual Brant Pontes.
-José de Souza Mello. ))

(( 4.' Declaro que na sessão de hontem votei
contra o parecer da commissão, que dispensava
na lei para poder um nobre deputado ser no
meado agente diplornatico em Londres.-Hen
1-iqtteS de R~zende. - Ignacio de Almeida F01'
tuna. )

« 5." Declaro que votei contra o parecer da
com missão de constituiçãO, oppondo-me á dis
pensa do Sr. deputado Branl.-Ribei1'o de .An
dmda.- Oaldas.- Gama.-Navarro.- Mon
tezuma. )

(( 6." Declaro que na sessllo de hontem votei
contra o parecer da commiSSl1o, que dispensava
o Sr. deputado Brant Pontes do seu exercicio

1'OMO VI

de representante da naçl10 para ser empregado
n'outra commissão.

cc Paço da assembléa, 7 de Novembro de
1823.-C'amei1·o da Ounha. ))

O SR. SECRETARlO MAIA deu conta do exame
que fizera na representação de José Carvalho
da Silva, como lhe fÔra incumbido na sess:J.o
antecedente, e declarando que tinha por objedo
a obra de uma e. trada na provincia de S. Paulo,
indicou que fosse remellida á commissllo de
e.tatislica, que poderia ser illustrada pelos
nobres deputados da sobredit~ provincia, como
requeria o representante; mas lembt'ando o Sr.
Vergueiro que fosse á commissl1o de commercio,
assim se decidia.

O SR. PRESIDENTE ponderou que sendo
membro tanto da commissllo de commercio
corno da de redacção das leis, e achando-se
impedido, pelo lugar que occnpava, de tl'a
balhar nas ditas commissões, deveria nomear-se
quem o substituisse; sendo·lhe porém cum
mettida a nomeaçào por accordo da assembléa
na cOllformidade da pratica, nomeou para
ambas o SI'. CosIa Carvalho.

o Sr. Andrada Machado pedia a palavra, e
offereceu o seguinte artigo addicional ao pro
jecto de constitnição :

(( As restricçõõs da liberdade religiosa nllo
formão artigo constitucional, e podem ser ai·
teradas pelas legislaturas ordinarias.-Andmda
Machado. ))

Requerúu o mesmo Sr. deputado quc entrasse
na ordem do dia por ser materia connexa com
a dos artigos vencidos na sessl10 antecedente.

O SR. PRESIDENTE cunsultou a a sembléa, e
decidiu-::;e que assim se fizesse.

Entrou elltão na sala o Sr. Rezende Costa.
O SR, MONTEZillIA, e outros 51'S. deputados

disserão que tinha.o lIlais declarações de votos,
e manclárllo á mesa as seguintes:

(( 1." Dec13ro que votei contr3 as resLI'ic~'ões

da liberdade religiosa vencidas na sessão de
hontem, assim como votei conlra o não con
ceder-se culto publico ao judaismo j apJlrovundo
em tudo e por tudo que a I'eligião catholica
apostolica romana fosse a religiao do estado,
qnica manteúda por eUc, e cujas fUllcções se
pudessem ex€rcitar fóra dos seus templos.- O
deput3do jJ.fontezuma, ))

(( 2.' Votci que alibel'dade do cullo, lanto do·
mestico, como dentro do recinto dos respectivos
templos, se estendesse geralmente u todas as
seitas, que respeitassem a moral publica, sendo
a religiãO catholica a religião do estado, uniea
por elle rnanteúda.-F1'anci~co Ca1·neiro.- An
tonio Oalmon du Pino - Antonio Ferreira
Fmnça. -Paula e Souza. -J. M. de A lenca1',
-Xavie1' de Oa1'Valho.- Crttz GO'Uv~(t. ))

c( 3." Declaro que votei conlra o que se venceu
34
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a respeito dos arts. 14 e 15 do projecto de con
:;;tituição.-.Monteifo. l)

Passou-se á ordem do dia, e entrou em djs
cuss~o o arligo addicional, que o Sr. Andrada
Machad'o acabára de offerecer.

Entrá, ão a este terupo os Sl's. Carneiro de
Campos e Nogueira da Gama.

Depois de algum debute (de que nada escre
verão os tacbygra[ hos) pl'OpÔZ o Sr. Andrada
Machado a seguinte emenda ao seu addita·
mento:

« Em vez de alteradas, diga-se, de tnàdas
em todo otG e?n lJu?·te. -And?·ada. » (*)

o Sr, Silva. Lisboa.: - Sr. presidente, re
queiro o adict1nento da proposta do Sr. Alldrada
Machado, que offerece um artigo addicional aos
arts. 14, ]5 e 16 da votação da sessilo de
bontem; parece conveniente o re ervar-se para
quando se lratar do artigo 268 do projecto da
constituiçãO, em que se declarão cerlos artigos
não constilucionaes.

Estou pela nota já feita pelo Sr. Lima, de
não convir incorporar-se na constituiç~o o que
não fôl' realmenle conslitucional; porque me
parece contradicção nos tel'mos o ser ao mesmo
tempo (JO'nstit'ucional e n110 co1lstitucional. A
nova proposta só manifesta, a meu ver, com
puncção de espirito em o nobl'e deputado, qne
parece agora estremecer do baralhro, que se
abl'Ío com os artigos ditos, á que boje lira a
qualidade, que nas discussões antecedentes
julgou da essencia dos artigos constilucionaes.

E' maravilha que as que tantas vezes intI
tulou vel'dacle8 eternas--por subit.a metamor
phose se mOtitrem - vet'dacles ephemel'as.
Assim se desfaz o pl'oposito daquel1es artigos;
pois deixa-se ao arbilrio de outras legislaturas
a sua altel·ação. -

Ainda mais me espanlo da nova emenda lIa
mesma proposta; e neJla se verifica, o que se
diz no fôro-reforma para peior-l'eformat in
peitls-; pois se laculla a liberdade tle de8t1"ui?'
a decisão tle laes artigos.

Temos systema de destruit;§.o! Como islo é
compativel com a perspicacia do illustl'e
membro, cujos extraordinarios talentos admiro,
reconhecendo uM menos lião ter eu com a sua
eloquencia a menor competencia! Presenle
mente, em muita pade, só se mudão os nomes
ás cou~as.

ConstituiçãO traz a idéa de legislação immu
tavel, ao menos no destino, bem que não no
evento. Lembro-me, quando aprendi os rudi
mentos classicos, do primeiro exemplo na versão
latina de Supplicio Severo-'Jnundus á Domino
c<Jnstit'utu,s e8t-;-o mundo foi constituido pelo
Senhor, e lambem no evangelho de S. JOão, que
falia na constituição do m'undo, o ter desde então

(1) Na acta não se diz que esta emendtl fosse aIJoiada ;
mas parece tel-o sido, porque a não o ser, n.ão r..l1aria
della o Sr, Silva Lisboa.

sido firme na idéa, de que assim se designou a
immutabilidade das leis phy icas, de qUE: de
penele a existencia do universo. Portanlo sempre
entendi por conslituiçll.O de um estado, o com
plexo das leis, a que se destina a perpetuidade,
qualquer que seja depois a instabilidade das
humanas. .

Em consequencia leis constitacionaes, no meu
hu Olilde entendei', são a' que antes se cha
mavão leisftmdamentaes do estado, que n110 se
podem derogar sem ruina do mesmo estado, ou
de sua fórma de governo. Fll ndamento de um
edificio é o mesmo que o seu alicerce. As difTe
rentes pedras de que esle alicerce se compõe,
não ~e podem alterar; e menos destruir, sem
cabir por ·terra tal edificio.

E' portanto absurdo permillir um bom ar
chitecto que o quer conservar, que outro archi
tecto lhe tire essas pedras, e ainda menos as 
que se dizem pedra.s angulare8. As leis sobre
a religiM se as emelhão á essas pedras. Como
pois póde convir o declarar-se na constituição
do imperio, que futuros legislaelores possão al
lerar, e até dest?·uú·, as disposições á ella rela
tivas! Não seria decente nesta augnsta assem
bléa fazer-se a declaração á que se precipitou a
assembléa nacional de França,-constitniçflO e
para sempre-até impondo pena de morte a
qu~m propuzesse a menor emenda. Vimos em
que findou essa miseravel arrogancia.

- Mas é indecente ir ao extremo opposto de
deixar mãos lal'gas aos fLlturos legisladores para
alteraçãO ou destl'uição dos artigos da nossa
constituiçãO, flue defioiti vamenle esle congresso
sanccionar. Sem duvida as linhas de qualquer
deciFão não são calabres que amanem os de
putados de outras legislaturas, se, por evidente
necessidade de reforma, ou pOI' desgraça da
nação, se derogarem artigos que ora entendemos
es enciaes á felicidade publica; mas de boa
meute franquearmos, com positiva declal'ação
arbitraria, fi futura [iberáade e mudança, não é
recto, nem politico.

O SI'. Alencar já indicou á esse respeito a
objecção capital, bem dizendo que, deixando-se
tal liberdade, como se deduz. dos vagos termos
da proposta, o povo poderia entender, que até
seria livre declarar-se não ser a religião ca
tholica apostolica romana a religião do eslado ;
o que é absurdo contra o nosso jUl'amento, e
conlra o voto e mandato do povo.

Eu accrescento, que, havendo-se muito i'1
sislido sobre os artigos sobreditos pata se
animar a inlroducç110 de estrangeiros de quaes
quer' communbões christãs, isto é, heresias ou
schi&mas, facultando-se ás legislatnras ordinarias
alteraI-os ou destruii·o&, ·tolhel'-se·hia toda a
confiança dos mesmos eslrangeil'os, sendo
aliás tanto do interesse do estado, que ella
sempre exista pela firmeza das leis consti
tucionaes.

Ainda que os al'tigos, que hontem se ven-
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cerão, depois de tantas emendas (que bem ma
nifestão as dilliculdades, cori1 que estavão re
digidos) ficassem em apparencia mais adoptaveis,
eu cowtudo Dão votei ainda pela nova redacção;
tanto porque se tirou ao arl. 16 o termo-ex
cellencia-, que indi'c!\va a justa preferencia,
que todos damos á religião catholica, como por
que reservo dar o meu voto explicto, depois
que se fizer a ultima discussão do projecto, para
li definitiva sancção desta assembléa, que, sem
duvida, a ha de dar attendendo á todas as
circumstancias, e ao maximo bem da nação,
em perfeita concordia do sacel'docío e do im
pe1'ío, não prescindindo jámai_ do complicado
systema, e das opiniões populares, com que
por tantos seculos se tem regido a monarchia,
cuja legislação é tno melindrosa, no que en
volve materias cclesiasticas j pois até em qual
quer demanda, á excepçao da excommunhno,
faz substar todo o curso da causa.

Espero que este iUuminado congresso, bem
calculando o e_tado da nação, até se lembre
da prudencia politica de Bonaparte, que s6 pôde
sustentar o imperio francez sobre a base da re
ligiãO calholica, fazendo nova concordata com
o summo pon tifice, não obstante a nação antes
gozar das que se intitulavllO liberdades da igl'eia
gallicana.

O SR. PRESIDENTE propoz o adiamento reque
rido pelo Sr. Lisboa, e foi apoiado, e appro
vado sem discussão.

Segu io-se o ar!. 17 concebido ne tes termos:
« A1'1. 17. Ficão abolidas as corporações de

officios, juizes, escrivães e mestres. »)

o Sr, Silva Lisboa: -Sr. presidente, bem
que seja cont~a a opinião corrente dos es
criptores economistas da França a conser
vaçao da;; corporações e mestt;anças dos officios
e artes mais geraes da sociedade, submetto á
esta augusta' assembléa o meu pàrecet' diver
gente dos autores do projecto) que fazem total
aboliçãO dellas neste imperio, fundando-me na
pratica de Inglaterra, e de escriptores e esta
distas prudentes deste paiz.

Por isso proponllo que se supprima como
artigo constitucional o art. 17, reservando-se
a sua matcria para lei regulamentaria, que con
cilie a existencia de taes corporações com o
espirito do nosso systema sobre a liberdade da
industria.

Aquelle artigo parece antinomico ao ar!. 19,
que muito bem estabelece a regra, de não se
admillirem mais monopglios, e supprimirem
se com prudeneia os existentes. Aindà que
aquelJas corporações não sejão rigorosos mo
nopolios, com tudo os economistas os consi
depilo ser rnonopolios latos, porqup. restringem
a conclll'rencia dos artistas, diminuindo a pos
sivel quantidade, perfeição, e barateza das obras,
sendo (como dizem) conloios para defl'audarem
ao publico.

Estando porém estabelecidas, não convém,
em vil'lude deste prudente artigo, a sua repen
tina exLincçll:o. Tanto mais, qlle no'Bl'azil o
mal dellas é inconsideravel i porque não
compõe a casa dos 24 de Lisboa, que com os
seus estatutos das classC8 quasi chegavão ao
ridiculo nas suas restricções ecouomicas, que
tanto comprimirãO a industria do povo.

Aqui apenas tem poucos gremios com seus
mestres e escrivaes do oflicio, sob a inspecção
elo senado da camara, sendo o seu instituto
tambem condecorado com aclos religiosos,
fazendo alguns a sua festa annual á santos,
que em devoção pia têm por protectores, c
por isso não convém occasionar-Ihes descon
tentamento, quando aliás os respectivos ar
tistas estao hoje sujeitos á concurrencia dos
industriosos, e dos productos importantes ele
todos os paizes, em virtude da nossa gl'ande
c1tarta da franqtteza elo comrne'l'cío.

Parece ser de boa razão manter, sem o
vicio do monopolio, esses estabelecimentos,
de qüe o publico se não queixa, e que segur:l.o
as artes, sem as quaes nao se edifica a idade,
como bem diz o economista sagrado. Já pelo
alvará de 4 ele Abril de 1808 se assegurou ao
Brazil a libe1'dade de indttst'ria em qualquer
estabelecimento grande, ou pequeno. Pelo
nosso liberal systema deve ficar sem effeito a
cont ària disposiçãO, qUE', pela despotica po
licia dos avizos da secretaria de estado, no
mini terio do marquez de Aguiar, se infringio
esta lei, á reqnerimento da corporação dos
sapateiros que preLenderão obstar a venda dos
sapatos e,tl'angeiros, e ainda dos feitos neste
paiz pelos escravo, e livres que usavão desta
industl'ia domestica.. E' bem sabido o vão es
forço, que os economistas ela França, fizerão
para abolir tae' esLabelecim ntos, com as
l'egl'aB ge:raes da liberdade da industl'ia, pelas
quaes começurll.o a desorganisação do systema
civil, sem prevel'em as consequencias.

El-rei Luiz XVI, deixando-se illudir por
suas declar:lçoes, fez em 1776 o celeb,rado
edicto da aboliçãO de taes corporações, porém
logo no mesmo anno fez outro edicto em con
trario, reconhecendo os inconvenientes pra
ticos, e a complicação dos interesses de muitos
individuos. Quaesquer que fossem os abusos
dessas corporaçõe , o facto é, que a França linllu
subido á eminencia em todas as artes, de sorte
que a industria franceza era proverbial na
Europa, para exprimir excellencias nas obras.
r ão Clansarei a esla assembléa co_m a historia
ecooomica das corporações das artes, cujo ins
titulo, na origem, foi de grande auxilio á
civilisação, e de obstaculo ao despotismo dos
potentados barbaros do tempo do geverno
feudal. Nilo ha tambem duvida, que degene
rarão em conciliabulos e abarcamentos mono·
polisticos, com rualcficio da geral industriJ.

;omtudo o_l?;overóo britannjco íl.llld(l eOIl
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serva varias principaes corporações, pelo seu
intrínseco beneficio de facilitar o ensino dos
pobres nos officios llecessarios. Seja-me licito
recordar o faclo, de que em uma dessa corpo
rações, quando lord Wellington veio em
triumpho á Londres, lhe foi ofTerecer o seu
mestre do officio (nl1o sei sc de sapateiro, 0\1 al
faiate) cha?'ta de encorporação do [fl'emio, e elle
aceitou a condecoração com agradecimento,
eSlimando ludo a que no seu paiz se dá honra.
Que maior bem se póde fazer aos filhos dos
pobres, do que o dar aos pais a opportu nidade
de os offerecerem aos mestres das COl'pora
ções, para aprenderem aos seus ol'ficios, e per
ceberem aquelles o fructo do trabalho desles
por tempo racionavel, sob a inspecção de
algum magistrado, á semelhança do que a lei
do reino determina no regimento do juiz dos
orphãos? Os juizes do officio são Lambem uteis
para fazerem arbitramentos de valores nos
objectos respectivos de sua arLe, e cort'igir com
alguma disciplina e multa as fraudes dos ar
tistas e os prejuizos nas obras.

E n1l.O é isto digno de regulamento, ouvidas
as autoridades que até agora nisso entendill.o.
O celebre Adam Smith é um dos acerrimos
antagonistas de Laes corpol'ações, porque es·
creveu no fervor das doutrina's dos economistas
francezes, que no seu tempo muito vogavão,
e por isso nessa parte tem sido arguido de
erro, ainda pelos commenladores da sna im
mortal obra da ?"Íqueza dg,s nações;com espe
cialidade Playfai?·. Este escriptor, na sua obra
da inqui1'ição das pennanentes causas da de·
clinação e queda das nações poderosCl,s t3 ?'ica,s,
bem mostra que Smith sentlo aliás tão per
spicaz, só olhou a industria do (Jovo pelo lado
da concurrencia dos artistas, e barateza dos
supprimentos, sem considerar (o é/ue é de
summa, e ainda superior impol·tancia) a mo
ralidade dos aprendizes, sendo entregues á
disciplina do mestre da COl'pol'ação, e o habilo
da subordinação, que dahi resu1t:l depois para
a sociedade. E' cedo, _que nilo se carece
de longo aprendizado para o laboralorio de
qualquer arte ordinaria, e ainda a do relogio,
que elle traz por exemplo, Mas, para o aprendiz
adquirir habito de lrabalho, reverencia ao su
perior, deslreza manual para quantidade e pcr
feição da obra, é preciso tempo diuturno.

Tem sido notado que nas cidades ou villas
de ln{!"laterra, onde não lla o rigor de se darem
muitos annos á ol'ficio, os jovens habeis, que
entrão logo a ganhar mais do que carecem
para o neccssario, são prodigos, vestem ·se
finos, e dissipãO tudo em convivencias, e, ém
breve, não têm credito, nem salario, e se
fazem ratoneiros, pessimos membros da socie
dade, e incapazcs de serem pais de familia, e
o mal seria mais extenso, se não achassem
faciliuades de entrarem no serviço da tropa e
da marinha. este armo no parlamento bri-

tUlll1ico o famoso econo,nistu D..Lvid Ri\lu rdo,
proponflo que se aboli 'se o uso de obrigar
aos mcninos pobres a irem aprelldel' a
nautica nas emb:ll'caçOes particulares, obri
gando aos donos a recebI-os, por ser conlt'a
os direilos da liberd.llle c propriedade, foi
contradicto por um membro, o,qual affirmou,
que a marinha ingleza tinha crescido com
esta praLica, e, que se o governo adoptasse
vagos principias economicos, Inglaterra n110
seria o que hoje é, Lão rica e poderosa, por
isso não se alterou o estylo,

Sr. presidente. N110 creio -em vagos direitos
individuaes n<J estado civil, mas sim em pra·
ticos di?'eitos soeiaes, em que se fazem neces·
sarias as restricçoes da liberdade natural pelos
interesses do bem publico, Estou pela regra do
estadísta pratico Edmundo Burke- (C OS prin.
cipios abstractos da liberdade 5110 como os raios
de luz, que, entrando em um meio denso,
se refl'angem, desviando-se da sua direcç110
rectilinea: ) O mcsmo digo da Z,íbel'dcGde da
industr'ia, que, em varias casos, devem ter justas
restl'icçOes, quando se compeusao com a utili·
dade geral.

Julgando-se, depois de mais alguma clis
cussão, debalido o arLigo foi posto á voLação, e
approvado tal qual.

cc Art. 18, A lei vigiará sobre as profissoes,
que inLeressão os coslumes, a segurança, e a
saude do povo. "

O SR, MAIA propoz esta emenda:
cc A lei vigiará sobre as profissoes, quando

fôr preciso para evitar fraudes, manter os
coslumes, a segurança, e saude do povo.-.1Jlaia.))
-Foi apoiaua. '

Poslo porém o artigo á votação foi approvado
como estava, e julgou-se prejudicada a emenda
do Sr. Maia,

C( Art. 19. Não se esLabeleceráO novos mo·
nopolios, antes as leis cuidaráõ em acabar com
prudencia os que ainda existem. »-Foi appro
vada sem discussll.o.

(C Art. 20. Ninguem será privado de sua
proprie.dade sem consentilllentg seu, salvo se
o exigir a conveniencia publica, legalmente ye·
ri ficada. "

O SR. MONl'EZUMA re~uereu que na dis
cuss1l.O do art. 20 entrasse tambem o art. 21 ;
e porque a assembléa approvou, fez-se a leitura
delle.

cc Art. 21. Neste caso será o esbnlhado in
demnisado com exactidll.O, attento não só o
valor intrinseco, como o de aiTeiç110, quando
elJa tenha lugar, "

O Sr. Silva Lisboa :- Sr. presidente, pro·
ponho que se supprimão os ultimos termos do
art. 20-legalmente verificada - porque esta
clausula parece dar liberdade ao cidadll.o a
quem se tira a sua propriedade por acto do
govel'no, quando o exige a conveniencia pUi
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blica de fazGl' demanda conlra a autoridade,
que I:equer o sa~rificio da pl'op.riedade, o que
muitas vezes sena conlra o eVidente bem p~'

blico, e ul'gencia de sacri.ficio. Con~o. Ih~ . fica
salvo o direito da indemnlsação, sena mCIVII e
perigosa loda a disputa.

O mesmo Sr. deputado mjlndou á mesa a
seguinte [emenda:. .

(C Proponho que se omlttão as ulllluas pa
lavras-legalmenle verificàda.-Silva Lisboa l).

Foi rejei tada. . .
Depois de alguma discussão pedlo nova·

menle a palavra o mesmo SI'. deputado e fallou
nestes termos: .

o Sr. Silva. Lisboa :- Sr. presidenle, pro
ponho que S'l supprima na linba-itld~mnisado

COlO exactidão-a clausula-com e.'lXtCtidão-por
me parecer pleonastica, pois sm' indemnisado,
se subentende ser com exactidão; aliás é in
demnisado e não indernnisado. Na legislaçãO (e
menos na constituição) nllo convém haver termo
de mais ou de menos. 'Proponho tambem, que
se suppl:ima o resto do artigo, que manda in
demnisar a propriedade tomada por conve
nienciu publica, não só pelo valQ?' intrinseco,
mas tambem pelo de affeiÇllO.

Isto me pal'ece vago e exorbitante, pois ?ada
pl'oprietario tem affeição ao que é seu, aJoc!a
que seja um cêpo, e nào deve ficar no proprlo
arbitrio dar preço indefinido. Isto não p~de

ter lugar em bom cidadão, salvo em artigo
mui raro como livro, peça antiga, e de, , bmuzeu. Pelo que entendo, que convem su -
rogar neste arti"'o depois do termo indem·
nizado, a clausul~-po7' a7'bitramento de ?Je:itos.

Mandou tambem á mesa a emenda segulUte :
cc Proponho que se omilta a clausula com

e.'Vactidão e que se subrogue-por arbitramento
de pm'ito~ ; e que se supprima o resto do artigo.
-José da Silva Li'lboa. II

Dividia-se em duas partes a emenda para
se propôr á volação, mas foi rejeitada em ambas
e]]as.

O SR. ANDRADA MACHADO tambem offereceu
outra concebida nos segLlintes tel'mos, ao arl.
21 :

« Em vez de esbltlhado diga·se lJ7"Ívado, e an
teponha-'e á palavra será. - Andmda Ma
chado. ll-Foi apoiada.

JlIlgou- e a materia sufIjcientemente discu
tida, e o S['. presidente propôz :

1°. Se o art. 20 passava tal qua1.-Passou.
2°. Se a assembléa approva va o art. 21.

Venceu-se que Dão.
3°. Se passava com a emenda de redac9ão do

Sr. Andrada Machddo.-Venceu-se que sIm.
O SR. PRESLDENTE declarou que nllo pro

seguia o debate. do projecto -de constituiçãO
por ter dado a hora dos pareceres de com·
missões,

o Sr. Araujo Lima pOl' pal'te da commissllo
dc conslilnição, lell o seguinle

PARECER

cc A commi:;slto d conslituiç1\O, tomando
cm consideração o ref[uet'imellto do Sr. de
putado Francisco Muniz Tavares, em que pede
a su demissllo por se vetO alacado na sua
honra em o perioclico Sentinellct da Libm'dade
na guarita de PemambLwo n. 54, comquanto
julgue dignos de louvo.r 0ds' senlimentos do dilo
Sr. deputado, é todaVia e pal'ecer que a as;
sell1bléa ullo póde dar a tlemi:;silo que pede. 
Paço da aS'embléa, 7 de Novcmhl'o de 1823.
- Pedro de Amujo Lima. - Nicoláo Pe
7'ei?'a de Campos Vel'glteú·o. - Manoel Fel'
reira da Gamara. - Antonio Gewlo3 Ribeiro
de Andrada Machetdo e Silva.-Ba?'ão de Santo
Ama7·o. II _

o Sr. Montezuma : - (NilO O ouvirlio os
tachygraphos.)

O Sr. Souza Mello : - Eu levanto-me para
approvar o parecer da commissão tal qual se
acha, sem as allerações ou accrescenlamentos
que quer o Sr. Monlezuma, e as ['eflexões, que
elle para isso acaba de fazer, se desvanecem,
PlJrL]uanlo o direito de petiçllo a ninguen: é pro
hibido, todos podem req~erer o que qUlzerem,
comtanto que as autondaues lhes defirl10
como lhes competir, por isso nada era mais
consequente do que pedir o Sr. deputado
Muniz Tavares a sua demiss1lo, julgando-se
no caso tlella, assim como nada é mais. con
sequenle do que negar-Ih'a a assembléa, por
nilo poder, nem dever dar-lh'a nos lermos por
elle propostos, e eis ju tamente o que se acaba
de praticar. Emquanto a dizer o mesmo nob~'e

preopinante que o dilo Sr. deputado não podta
requerer demi:osão, porque as ~nstrucções das
nossas eleições se oppoem a .ISS0, não t~m

lugar, porque a instrucçõe" dlzelU 9ue nm
guem possa escusar-se, mas não prolllbem re
querer escusa, porque ninguem póde destruir
esle direito de requerer. Portanto volo pelo
parecer da commissão da fórma que se acha.

o Sr. Silva Lisboa :-Sl'. presidente, voto
pelo parecer da commissão, ainda que Dilo ap
provo o relatOl'io na parte que louva, ou escusa,
ao nosso honrado colJega o Sr. Muniz Ta
vares, quanto á sua sensibilidade, que o im
pellio a pedir demissílO do lugar de deputado,
que tem desempenhad.o, antes entendo (ainda
que lJílO o requeiro), que talvez convinha, que
esta augusta allSembléa désse uma demonstração
do seu desagl'ado, por ler elle pedido sem fun
damento tal demissão. Logo que apresentou a
sua petiçãO, eutend.i que até se devia indeferir
in limine, bem que reconheço, que este con
gresso em l'emettel·a á com miSSl1O, procedeu
com a regularidade do regi,mento.

Sr. presidente, que importa que por docu-
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metJto ofl'erecesse uma gazeta do façanhoso Ba
rata, que nel1a fez a sllggeslllo de se proceder
cm Pernambuco no collegio eleitoral á eleiçãO
de outros deputados, em lugar do Sr. Muniz
Tavares, e de varios deputados da provincia, se
não consta ter eITeito tal sllggestão?

Só por isso a petição do Sr. Muuiz Tavares
se mostra iojuriosa ao heroico povo pernam
bucano.

Sem du vida, todos os pt'!lprietarios, e ho
metls bons, deteslão ao dilo novelli ta Banlla,
que, pelo seu conhecido caracter, é pessoa, que
nllo dá oem tira direito á nioguem, e, pélo
nome, só desempenha a má qualidade do in
secto, que ataca as livrarias.

Quem não tem força de espirito, não enlra
neste congresso.

E' mister coragem ao soldado DO campo da
batalha.

Sem duvida lodo o bom cidadllo aspira ao
bom nome, e estima o favol'avel conceito, ainda
tle qualquer individuo, de que é capaz de bem
servir á sua naç!lo.

Quanto á mim, só temo o juizo de Deus,
e só ambiciono o ser com equidade julgado
pelo meu paiz, e não desmerecer o favor do en
tendimento desta augusta assembléa.

Quem serve ao publico, está exposto ás
invectivas e sentenças dos nescios e máos:
porém, deve ser cumo o intrepido piloto, que
arrosta as tempestades.

O SR. HENRIQUES DE REZENDE olfereceu a
seguinte emenda:

« Mude-se a palavra náp p6de na palavra
não deve.-Hen?·ique8 de Rezende. ,,-Foi re
jeitada.

o Sr. Alencar :-(Náo O otlvi?'áo os tachy
grapho8.)

O St'. Silva Lisboa :-SI'. presidente, como
se podia esperar neste recinlo o elogio de Ba
rata, á vista do seu C01'pO de delicto na ga
zeta ol'ferecida na petiç!lo do nosso injuriado
collega, e a censura do meu voto contra quem
maldiz dos deputados desta assembléa?

Sr. presidente, admire a cortezia do Sr. Alen
cal', porém devo dizer, que o meu conhecido
caracter me defende da Dota de desacreditador.

Eu não desacreditei a Barata; as suas fo
lhas sllo as que o desacreditllo j e o mesmo
Sr. Alencar diz que eJlas atacão a muitas
pessoas.

E' notorio, que elle está seduzindo ao povo
com dogmas anarchicos, e suggestões sedi
ciosas. Não sei dar honra á deshonra ; o
descredito está nas acções proprias, e nno nos
ditos dos que caracteris!lo as cousas como
ellas sno.

Fui arguido de usar ele expressões fortes
contra Barata, sendo eleito deputado da pro
vincia da Bahia, á que pertenço. Mas isto
mesmo reforça a minha razão de indignação

conll'a a qualidade de gazeteii'O, e não de de·
putado j tanto .mais que um escriptor de Ba
?-atal'ias, não tendo vindo tomar posse nesta
assembléa, é visto fazer renuncia a lã:o dis
tincla honra da eleiçll.O do seu pajz. Elle des
preza a pau'ia e aos contel'l'aneos, pois lhes dá
alcun has cm uma das suas folhas, chamando
estupida Bahia,-bahianos do diabo.

Emfim, Sr. presidente, )Jerl11ilta-se-medizel'
com o apostolo das gentes.-Peccados 7ntbVicos
ca8tigttem-se publicamente.

Julgou-se discutido o parecet·, e sendo pro
posto á votaçno foi approvado.

O Sr. Duarte Sil'ITa;- Sr. presidente, ha
mais de quinze dias que tenho pedido a pa
lavra para fazer um requerimento a esta au·
gusta assembléa, e não o tenho conseguido;
vejo que as indicações, que eslão em discuss!lO,
levão inda muitos dias; e por isso peço per
miSSãO de dizer algumas palavras para re
meLler esles tlocumentos á mesa em iJome dos
meus constituintes. Rogo a V. Ex. que m'a
conceda.

Foi-lhe concedida, e disse o seguinte:
Sr. presidente, com pesar meu, e só por

fazer o que devo a IDeus constituintes, vou
apresentar queixas a esta augu ta assembléa.
Os habitantes da villa e dislricto eleiloral do
Rio de S. Francisco da minha provincia, nllo
podendo mais supportar os despotismos, vio
lencias, e até castigos que soifrillo do tenente
coronel Camacho, que os commanJava, quei
xárllo-se a el·rei antes da sua retirada, e foi
tão justificada a sua queixa, que se expedio
ordem a esle r~)Jcito, ao governo da província.
Este, apezar de ser o protector de Camacho e
s_er elle sua creatura, não pÔde deixar de sus
pendeI-o do commando do districto.

Todavia progredio o desgosto dos poyos,
porque sendo, pela mór parte milicianos, e
ficando Camacho com o commando destea,
continuava inflarnmado pela vingança, a ser o
seu perseguidor.

Depois com a mudança de govel'lludor, e
com a quMa do velho despotismo, conseguirllo
os povos que fosse suspenso do mando das mi
licias, como havia sido do districto.

Esta luta dura ha 3 annos, até que Camacho
á força de industria e patronato acaba de con
seguir de um 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 commando. Não se lhe manda
entregar o mando do districto, o que mostra
que ficou conhecida a sua capacidade, porém
vai com mandar o batalhãu de milicias, isto é, o
povo util daquelle- mesmo dislricto, que desde
logo fica debaixo da virga ferrea do seu de
clarado inimigo.

Sr. presidente, eu nM cansarei indiscreta-
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mente esta augusta assembléa com a historia
dõs soflhmentos daquelles meus constituintes,
e da:; desordens que lêm havido cnlre elles 6'

este com mandante : lllas francamente declaro
que, pondo-se os povos em desesperação, re
ceio consequencias desagradaveis, e desejo que
se evitem.

Eis-aqui o requerimento:
cc Requeiro que se remellno ao governo, pelo

ministerio da guerra, os papeis, que apresento em
nome da camara, batalhão de milicias, e povos
do districlo e villa de S. Francisco, da minha
provincia, afim de que juntando-os áquelles
que o mesmo ministro 1em recebido, e aos rlne
lhe for1l.o dirigidos pela repartiçào dos negocias
do imperio, tenha consideraçno ao que repre
sentão sobre o tenente-coronel Francisco de
Oliveira Cam acho, e lhes defira, altendendo ao
socego e lranquillid'1de dos mesmos povos.
O deputado Dua1·te Silva. Jl

O MESMO SR. DEPUTADO mandou á mesa os
indicados papeis.

Os Srs. Andrada Machado, Carneiro ue
Campos e Monlezuma, oppuzerào-se á remessa
requerida. - (Nada escrevel'ão dos seus dis
cursos os tachygrapbos.)

o Sr. Duarte Silva: - Sr. presidente, estou
mui longe de pretender que esta assembléa se
erija em tribunal para julgar o tenenle-coronel ;
sei que não é isto de sua atlribuiçãO; nt'lO faço
mais que requerer se remell1l.o ao governo os
documentos e lJetiçoes, que apresenlo por palle
dos povos, que demasiado têm soffrido, e são
dignos de melhor sorte.

Está decidido por esla augu ta assembléa que
elles nllo têm oulros procuradores senllO os
s~us deputados, e nesla qmdidade. é que re
queiro por elles. Quando se trata de servir aos
quc puzer1l.o em mim a sua confiança estou
prompto a todos os incom modos e sacrificios.
Se a assembléa quer que, como procurad.or de
meus constituintes, eu reC01'1'3 ao ministerio
. . . . . .. .. (foi interrompido pelo Sr. Araujo

Lima, que disse ;-Não.-) Se devo limitar-me
a este recinto, que outro meio me resta senào
o de dirigir-me á mesa? I to mesmo já tem
sido praticado: um illustre deputado da pro
vincia de S. Paulo enviou á mesa uma indi
caç1l.o, que julgou a bem da sua província; a as
sembléa a recebeu como requerimento do nobre
deputado, e a dirigio ao governo; eis o exemplo
que hoje segui.

Disse um illustre deputado, que reLUeltendo
se pela assernbléa, seria pÔr o minislro em
coacçãci ; eu digo que assim seria, se a assem
bléa com a remessa ioterpuzesse o seu juizo
sobre o nego'cio; mas, SI'. presidenle, além de
não ter outro caminho, como disse, que requeiro
eu ? Que sejão remellidos ao governo para este
deferir, tendo em vista a tranquillidade da-

quelles povos; e será isto qucI'er impÔr ao mi
nistl'o com o écho da assembléa ?

Sr. presidcnte, estou lão per3uadido da in
teireza do m:nisterio que o meu pedido n1l.o
encerra outra cousa senão que lhe scjão re
mettidos os documentos; e porque?, Por nM
ir eu llJesmo entregar-lhes, e solicital' o des
pacho, contra o dever de um deputado da nação.
Insislo pois que _ejào remettidos conforme o
meu requerimento.

Alguns Sl's. deputados propuzel'1l.o que fosse
tudo rpmettido á commissào de guel't'a ; outros
á de justiça; e oulros a ambas reunidas.

O Sr.-Duarte Silva :-81', pr'esidenle, uma vez
que se trata de qne a assembléa seja instruida
de-te negocio, qlle interessa a milhares de cio
dadãos, volarei pelas duas commissOes re
unidas.

NàO havendo quem mais pedisse a palavra,
propoz o SI'. presidente:

1°, Se o requerimento seria I'emetlido ao go
verno,-Venceu-se que nll.o.

2°. Se devia ir a alg1\l11a commissll.o.-Ven
ceu-se que fosse ás commis Oes reunidas de
guerra e justiça com urgencia.

o Sr. Cama.ra l'equerclI que se Ozesse a 1"
leitura de um projecto de lei, que mandára á
mcsa; e depois de algumas reOexOes sobre n1l.o
ser a hora pl'opria para taes leituras, decidio·se
que se lêsse.

PHOJECTO DE LEI

te A assembléa geral consliluill~e e legislativa
do ilDpel'io do Brazil dccreta ;

cc 1°. As quatro academias medico-cirurgica,
militar, de marinha, e pintura, que já existem
nesta côrle, se reuniráO em um COI'PO, que se
denominará o ln tituto )3razilico.

(t 2°. Farão parte delle o gabinete de hisloria
natural, a livral'ia publica, hortos botanicos e o
ohservalol·io.

« 3". Haverá nesta côrte urna direcç1l.o geral
de estudo, que presidirá à todos os estabeleci
mentos lillerarios do imperio, e o seu presi
dente será o do instituto.

(C 4". Nelle se estabeleceráO quanto antes cinco
cadeiras de direito~

cc 5°. Emquànto se lhe nllo dllO melhores,
terão por estatutos os da universidade de
Coimbra, e na parte em que forem faltos, sup
priráO os do instituto de Paris.

IC Paço da assembléa, aos 4 de Novembro de
1823.-0 deputado Manoel Ferreira da Ga
mara de 'BettenCOtt7·t e Sá. »

Ficou para a 2" leitura. (*)
O SR. GOMIDE requereu o mesmo para outro

projecto, e leu-se.

(*) :\. n.cla não menciona decisão alguma <Ia 1l8!lemuléll
sobre este projecto; mas no originaI acha- e a nota do
Sr. secretario de ficar para segunda leitura.
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PROJECTO DE LEI

Cc A assembléa constituinte e legislativa de·
creta:

ce 1°. Em todas as cam aras do imperio se abra
uma subsCt'ÍPÇão volunlaria para o estabeleci·
menta de universidades.

cc 2°. Logo que algum, ou alguns cidadãos
generosos, e philantropicos assignarem quantias,
cuja somma, chegue, ou exceda á 1:000$, a
camara officie ao governo, e continue a offici:;Il'
todas as vezes que se completar a referida
quantia de 1:000$000.

cc 3°. Esta subscripção seja Ião voJuntaria, que
nem convide pessoa alguma para ella, dei
xando·se livre o patriotismo de cada um.

cc 4°. Serão aceitas todas as offerlas, por pc·
quenas que sejão.

(C 5°. Quem quizer contribuir com 1:000$, e
dahi para cima, se dirija por escripto immedia
tamente a S. M. Imperial pela secretaria de
estado cios negocias do imperio, ou peja me
diaça.o da camara do lugar.

(C 6", O que fizer donalivo de um conto de
réis terá para seus filhos o privilegio de ma·
triculas gratuitas em todas as uJ'!iversidadcs- e
a"cademias do imperio.

« 7·. O que contribuir com 2:000$000 terá
o '>obredilo privilegio, e será demais COlide·
corado com a insignia de cavalheiro na ordem
do Cruzeiro.

« 8°. O que der 3:000$000 terá a mesma
condecoração do pal'agrapho precedente; porém
a matricula gratuita se estenderá aos netos por
varonia.

« 9°, O que der 4:000$000 lerá o mesmo
do paragrapho antecedente, e ele mais o se::]
retrato posto para Semjlre nas salas aeade·
micas das universidades do imperio com o
seu nome, e por baixo a legenda'. G?'Cttttm
est, quod Pat7'ia civem, POpttZO que cledisti.

C( 10. Pelo donativo de 5:000$000 serilo
conferidas as mesmas graças uo paragrapho
antecedente; porém a das matriculas se
entenderá aos netos por ambas as linhas.

(C 11. Pclo donativo de 6:000$000 o mesmo
do paragrapho precedente; porém as matriculas
serão gratuitas aos bisnetos por varonia só·
mente.

(C 12. Pelo donativo de 7:000$000 se con
ferirá o mesmo do paragrapha precedente;
porém as matriculas gratuitas serão para os
bisnetos por ambas as linhas.

(C 13. O que contribuir 8:000$000 terá a
recompensa prescripta no pal'agrapho 11;
porém a eondecoração será de official na ordem
do Cruzeiro.

(C 14. Pelo donativo de 9:000$000 se confe·
rirá o mesmo do paragrapho precedenle j porém
as matriculas se eslenderáõ aos bisnetos por
alllbas as linhas.

\( 15. Pelo donativo de 10:000$000 se re·

tribuirá o expresso no paragrapho 11 : porém
a condecoração será de dignitario na ordelll
do Cruz~ro.

(C 16. Pelo donativo de 11:000$000 se dará
o mesmo no paragrapLo precedente; mas serão
as matriculas gl'aluitas, aos bisnetos por ambas
as linhas.

(C 17. Pelo donativo de 12:000$000 se'dará
o mesmo do paragrapho precedente; mas as
matricu las serão gratuitas aos terceiros netos
por varonia.

(C 18. Se alguem contribuil' com 40:000$000
terá o mesmo do paragrapho precedente;
mas será condecorado com a insignia de grão,
cruz.

« 19. Se alguem der 80:000$000 terá o
mesmo do paragrapho precedente; e o titulo
de barão do imperio.

« 20. O producto de todas as contribuições
erá reduzido a acções no banco do Brazil,

applicado todo o seu rendimento a fundaçãO e
melhoramento ele universidades.

(C' 21, Os cúntribuintes poderáõ fazer cessão
de todos os privilegias em outra pessou ldonea,
menos o do seu retrato na ~ala academira. Paço
da assembléa, 29 de Outubro de 1823.-An
tonio Gonçalves Gomide. »

O mesmo Sr. deputado pedia a urgenoia que
foi apoiada e approvada; e feita a 2" leitura
julgou-se objecto dc deliberação.

O Sr. Oarneiro de Oampos :-Eu já hontem
fallei da necessidade de tralarmos ela lei da
liberdade da. imprensa; necessidade que todos
reconhecem; e por isso requeiro que, ou se
debata seguidamente, ou ao menos em todos os
dias, em r/ue se não discute a constituiç110.

O SR. PRESIDENTE t1úclarou que tcria em lem
brança o requerin:iento; e lendo daelo a hora,
assignou para a ordem do dia o referidu projecto
da lei sobre liben.lade de imprensa.

Levantou·se a sessão ás 2 horas e 10 minutos
de tarde.-José Antonio da Silva Maia) seCl'e"
tal·io.

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLÉA

PARA JosÉ JOAQUIM CARNEIRO m: CAMPOS

111m. e Exm. Sr.-A assembléa geral con·,
stituinte e legislativa do imporia do Brazil,
approvando o pareceI' da commissão de con·
stituição sobre o oJUcio de 3 do corrente em
que o governo, cOIDll1unicando a escolha, que
tinha feito do deputado Felisberto Caldeira
Brant Ponfes para o empregar na qualidade
ue negociador em Londres pedia a esta as-

. sembléa a necessaria dispensa na lei para ef·
fectivamellte o nomear; manda participar ao
governo que tomando em coosideraç!tO por
um lado a pouca aounc1ancia de luzes di·
plornaticas neste paiz e por outra a circurn'
stancia de ter já alli estado o deputado es·
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colhido. a tratar de negoçios deste imperio,
a aprazimento de ambas as côrtes, e tendo
tambem em vista a utilidade de não emba
raçar ao governo os meios, com quc eIJe julga
poder desempenhar melhor o que é do seu
dever praticar a bem do imperio j resolveu
dIspensar na lei do 1° de Setembro desle anno
para que pm:sa o dito deputado ser empregado
como o mesmo govemo pretende j com a
declaraçllo porém de voltar a exercer as allas
funcções, de que se acha uctualmente encar
regado, logo que se ultimar a referida com
missão. O que V. Ex. levará ao conllecimenlo
de Sua Mageslade lmpcrial. Deus gual'de a V.
Ex. Paço da assembléa, em 7 ele Novembro
de 1823. - Miguel Calmon du Fin e Al
meida.

e

Sessão eD.l 8 de Novelllbro

PRESIDENCIA DO SR. MACIEL DA COSTA

Reunidos os 81'S. deputados pelas 10 boras
da manhã, fez-se a cbamada, e acharllo-se
presentes 63, faltando com causa os Srs. Go
mide, Pereira da Cunba, Pinheiro de Oli
veira, Ribeiro de Retende, Brant Pontes, An
drada e Silva, Rezenele Costa, Carneiro de
Campos, ·Costa Aguiar, Rocba, Silvei,'u Men
donça, Carneiro da- Cunha, Teixeira de Gouvêa,
Pedreira do Couto, Almeida e Albuqnerque,
Costa Barros j e sem e1la os Srs. Muniz Ta
vares, Carneiro, Nogueira da Gama, Rodrigues
da Costa, Locio e Seilbitz.

O SR. PREsmENTE declarou aberta a sessão, e
lida a acla da antecedenle foi approvada.

(C lIlm. e Exm. Sr.-Em resposla ao oflicio
de 13 de Outubro passado, em que se fazia
saber ao governo, que a ay;sembléa geral con
slituinte e legislativa do imperio precisava
se lbe communicassem as razões, porque se
mandou suspender a pcnsão, que recebia pelo
bolsinho João Jacome de Bauman, participo a
V. Ex. de ordem de S. M. o Imperador, para ser
presente á mesma assell1bléa, que procedendo-se
no thesouro publico ás necessarias averiguações
se achou, que quando o pagamento dos pensio
nario do bolsinho passou da casa real para
o mesmo thesouro, fôra o dilo Bauman contem
plado com a quantia de 360$000 annuaes,
que continuou a receher alé que pela parlaria
de 27 de Ju1ho de 1822, inclusa, por copia, se
mandou excluir da folha desde Janeiro da
queIJe anno em diante, ignorando-se o molivo
desta exclusão.

cc Deus guarde a V. Ex. Paço, 5 de Novembro
de 1823. -Manoel Jacint7w Nog1feira da
Gama.-Sr. Miguel Calmon du Pin e Almeida.
-Foi reDlellido á comlllissão de fazenda.

cc 111m. e EXIn. Sr.-Compelindo ao poder le
gislativo decidir sobre os objectos das duas con
sullas inclusas elo comelho da fazenda, da-

TaMO II

ladas de 15 do corrente, uma relativa ás duvidas
que occorrer!lo á junta da fazenda da pro
víncia da Bahia na intelligencia do decreto
de 12 de Novembro de 1822, e a oulra sobre o
aforamento que pretende Placido Anlonio Pe
reira de Abreu, do terreno dos proprios nacio
naes situado no largo da Ajuda desta cidade:
manda S. M. o lmper'ador transmillil-as a V.
Ex. para serem pr'eseIJtes á ussembléa geral
constituinte e legislativa do imperio.

(C Deus guarde a V. Ex. Paço, 5 de Novembro
de 1823. - ~Manoel Jaeint1Lo Nogueira da
Gama. - Sr. Miguel Calmon uu Pin e Al
meida. l) - Foi remettido á commissl'lo de fli
zenda.

Passou-se á QI'dem do dia, e entrou em 2"
discussão o projecto de lei sobre a liberdade de
imprensa:

(C Art. 1°. Nenhuns escriptos de qualquel'
qualidade, volume, ou denominação, s!lo su
jeitos á censura, nem antes, nem depois de
impressos. »-Foi approvado.

cc ArL 2°. E' pOl'tanto livre a qualquer pe soa
imprimir, publicar, vender e comprar os livros
e escriptos de toda a qualidade sem responsa
bilidade alguma, fóra dos casos declarados nesta
lei. lI-Foi approvado.

cc Ar!. 3°. Todo o escripto impresso no im
perio elo Brazíl terá eslampado o lugar e anno
da impressãO, e o nome do impressor j quem
imprimir, publicar, ou vender algum escripto
sem estes requisitos, será condemnado em 50$,
e quem o comprar perderá os xemplare3 que
tiver comprado, e o duplo do seu valor. »

O sr. Vergueiro :-ProlJonho a supprcssllo
da ullima parte do artigo, em que ,e impõe
ao comprador a pena da perda dos exemplares
que tiver compl'ado, e a do duplo do seu valor.
O comp"ador não tem culpa do que /'alLa na
obra j o que imprime é que lem obrigaçl1o de
fazer e sa declaração. OfIereço a este fim lima
emenda:

cc Proponho a suppre. fIO da pena aos que
compnll'cm.- Vergtl,ei?·o. lI-Foi apoiada.

o Sr, Montezuma ;- OPPOUhO'JlH: ao que
propõe o nobre deputado, e suslellto a uoutrina
do arligo em ambas as partes. A p 'na tem por
fim evitar que circulem uoutrinas dall1nosas á
sociedade, e esle fim nll.o se conscgue se nllo
incorrer na pena tambem o comprador dos es
criptas nocivos; além disto o comprador é
tanto infractor da lei como o tmpressor; está
no c:aso do comprauor das cousas furtadas. Se
o dono da obra !Ôr só condemnado, o preço por
que a vender lhe d:.lI'á para pagar a muHa e
parn ficar com lucro; e a lei será uma de
lerminação vll. e illusol'ia, porque o escriplo
correrá em se obstar ao que se prelende m
beneficio da socieuade. Demais eu nll.o posso
considerar ~eDão de má fé o que deixa de
guardar nesle ca~o a lei) porquo nada ha

35
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mais simples e acil do que ver se o escripto,
que quero comprar, tem ou não o lugar e anno
da impressilo, e o nome do impressol', por
tanto quem não repara para esta formalidade
obra de má fé, infringe de proposito a lei,
e deve por isso soffrer a pena.

o sr. Vergueiro :-Não acho força no que
acaba de di7.er o illustre preopinante, tenho por
injustiça punir o comprador pelo que falta no
livro j e se isto se estabelece nesle ca!;o, não
sei porque em lodos os mais, em que se castiga
o dono da obra se nllo ha de castigar tambem
o comprador della; a differença de disposiçãO
f6rma uma incoherencia, que eu não posso ad
mittir. Diz o nobre deputado que a não se cas
tigar o comprador fica illusoria a lei, porque
o editor tem no lucro da venda com qlle
pague a multa, mas esta I'efiexão não me
persuade de que deva impÔr-se pena ao
comprador; o que della se segue é que devel'ia
ser maior a multa do editor; v. g., condem
nado na perda de todos os exemplares, porque
então não poderia indemnisar-se, e tinha
o seu effeilo a lei. (O resto nào se ouvio.)

O sr. Carvalho e Mello :-Quando o direito
criminal prohibe qualquer facto, e estab Ieee
penas contra os que 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 castigaI-os.
Este principio geral tem especial applic'aÇão
ao de que tratamos. Assim como é de uti
lidade geral, e conforme ao direito de todo
o cidada,o, o ter a liberdade ue exprimir por
palavra ou por escripta os seus pensamentos,
no que muito consiste a liberdade civil e po
litica nos govemo constitucionaes, assim
tambem conYéru ao me"mo interesse geral
reprimir todo o abu'o que se eommetler em
semelhante materia, ou seja em olTensa de
qualquer particular, ou ao governo.

Seria mal entendida a liberdade de im
prensa se fosse licito á qualquer abusar della
para offendel' qualquer cidadão, e muito mais
por qualquer maneira tender ao fim da so
ciedade menoscabando, ou pretendendo des
truir a força moral e physica do governo.

Por tão justos motivos se mandou nesta au
gusta assembléa formar o projecto que discu
timos' para que houvesse uma lei que prevenisse
os crimes desta natureza e os punisse quando
acontecessem.

Uma semelhante lei que classificasse os
diversos delictos, c estabelecesse penas pro
porcionadas á sua maior ou menor gravi
dade, é sobremaneira justa e necessaria. Nas
abobadas deste angu to recinto têm muitas
vezes resoado eloquentes discursos em abono
desta verdad{'. São obvias á cada passo nas

obras dos escriptores do ,;eculo as razões
poderosas, que apoiao esta doutrina.

Eis-aqui porque no 1l'l'tigo que discutimos
tenfio-se estabeleciuo quaes erl'l.o os escriptos que
devião ser pl'Ohibidos, se accresceotou, que não
s6 os autores delles e seu editores deviào ser
pu nidos, mas até os que o' espalhassem. e até
os compradores.

Proporcionarão·se-Ihe as penas segundo é
decidido em direito criminal para a justa medida
dellas, e julgárão dever comprehender os com·
pradores, como algum tanto réos dos mesmos
delictos.

Verdaue é que estes menos Cl'lmll1OSOS
ii:e devem reputar, pois que Dem os escre
vet'ão, Deu1 os imprimirào, nem os publi
cárão.

Mas é- certo, que estando elles probibidos
por lei, _de que se não póde allegar ignoraocia,
indo o" compradores vel-os, promovem de
algum modo a SU:l publicação, e sempre mostrão
quet'er ter, e fazer apreço de escriptos con
demnados como contrarios á felicidade pu
blica.

Assim nilo é destituído de crime o comprador
da cousa furtada, se mostra d610 tendo motivos
para querer furtaI-a: isto é, comprando á quem
não podia possuir, por preço diminuto, ou por
outro qualquer modo semelhante.

Todavia não devemos alargar tanto as nossas
idéas, e estender as penas á esta limitação par
tículat· ; e eu substittllria portanto em lugar da
palavra - comprador - as seguintes - todos
aquelles, etU cujo poder forem achadas.-Assirn
comprehendendo-se nesta expressilo geral todos
os que concorrel'em para a maior publicação
dos escriptos prohibido~, tendemos a evitai-a,
e a satisfazer ao fim primario da lei, que, fa
vorecendo'o direito que cada um tem de ex
plicar os seus pensamentos sem censura prévia,
evitamos por todas as maneiras os abusos desta
.preciosa liberdade.

Eu mando á mesa a minha emenda:

« E aquelles, em cujo podeI' se acharem os
exemplares, os perderáõ, e o duplo uo seu valor.
-Ca7'valho e Mello. » - Foi apoiada,

o Sr. Franga :- Sr. presidente, eu entendo
que a pena imposta no arligo contra o com
prador é mui politica porque tende a constituir
um fiscal do abuso da liberdade de imprensa
em cada cidadão; o qual, se obra de boa fé,
examina iro mediatamente, e antes de comprar
a obra, se ella tem estampado O nome do im
pressor, o lugar e anuo da impres àO; e dei
xando de comprai-a por falta destes requisitos,
diminue·lhe a extracção, e torna gravosa ao
autor, ou ao impres"or 'a publicação j e se pro
cede de má fé, Já tem essa pena, que lhe impoe
o artigo, a qual é mui proporcionada, e rasoa vel
para a curio"idade purgar o seu delicto.

Não me posso pois accommodar á emend~
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do Sr. Vergueiro ; porque deslruiria esle meio
indirecto de castigar o abuso na sua origem j

difficuJtando pelo menos a extracçllo para com
lodos aquelles compradores, que procedem
com ingenuidade, e respeito da lei.

(Fallarllo os Srs. Araujo Lima, Carneiro da
Cunha e Galvllo, mas nllo se entendeu o tachy
grapbo Silva.)

O SR. MONTEZUMA pedia novamente a pa
lavra, e offereceu a emenda seguinte:

« Proponho que se supprimllo as palavras
e o duplo do seu valO?, -substituindo-se-lbes as
palavras-e o valO?, de cada u?n dos exemplares.
-O deputado jJlontezuma. »-Foi rejeitada.

O SR. ANDRADA MACHADO tambem propÔz as
seguintes:

L' cc A passar a ultima parle do paragrapho,
accrescente-se-nllo indicando a pessoa de quem
os houve.-And1·ada Machado. »

2.' cc Em lugar das palavas-sem estes re·
quisitos - diga-se-sem qualquer destes re·
quisitos.-Andmda jJlachado. »-Forllo ambas
apoiadas.

O SR. GALVÃO igualmente offereceu a se
guinte:

cc Em 50$000 e na perda do;; exemplares j

e se já se nllo acharem os exemplares será a
pena de 150$000.- Galvão.» -Foi apoiada.

O SR. RIBEIRO DE ANDRADA tambem propÔz
uma nesles termos'

(C Quem imprimir, elc., até o fim seja subo
stituido pela seguinte emenda-e todo o impresso
sem qualquer destes requisitos, que se publicar
ou vender, será tomado, e perdido para aquelle
a quem pertencer.-Ribei?'o de Andrada.» 
Foi apoiada.

O Sr. Ga=a : - SI'. presidenle, opponho-me
ás emendas, tanto do Sr. Ribeiro de Andrada,
como do Sr. Galvllo, que pedem a suppressãa
dos exemplares abusivas. Fallo nesta materia
sómente, porque tive a honra de entrar na con
fecção do projecto que se acha em discuSSãO;
elle andou por mãos de alguns illustres depu
tados, que agora têm fallado contra. Trata-se
aqlli de dUílS penas, uma de 50$000 contra
o publicador do escripto abusivo, e outra do seu
duplo contra o comprador.

O projecto, que eu tinha delineado, não linha
pena alguma contra esse infeliz compradol';
pois entendi que nenhuma culpa tinha, devendo
por isso ser supprimida. O que tambem me
parece desnecessario é o augmento das emendas
para a perda de todos os exemplares; porque
isso já está providenciado adiante no § 4a.
Regra geral é-de todos o escriptos ql1e forem
abusivas, ou por contel:em injurias, ou por
faltar algum dos requisitos deste § a", neces
sariamente serllo supprimidos lodos os exem
plares-e isto entende-se além das penas res
pectivas aos delictos, que se vão declarando
nesta lei. Tal é o caso presente, em que deve

haver necessariamente a suppres5110 de todos
os exemplnreiS.

Se pois exisle uma regra geral de suppressllo
no dito § 43, para que se fazem emendas para
essa me ma suppre' ão ?

Depois de longo debate (do qual nada escre·
verllo os tachygraphos) julgou-se discutida a
rnateria do artigo e suas emendas, e o Sr. pre
sidente, dividindo o artigo em duas parles,
propÔz:

1.0 Se passava a 1" até ás palavras-e o nome
do imp,'esso1'.-Venceu-se que sim.

2.0 Se passava o resto do artigo como estava.
-Não passou.

Entrárllo entllo em votaÇão as emendas; e
o Sr. GaIvão pedia licença para retirar a sua,
o que lhe foi concedida.

O SR. PRESIDENTE propÔz á assembléa :

L" Se approvava a emenda do Sr. Ribeiro
de Andrada.-Foi rejeitada.

2.· Se approvava a 2" parte da do Sr, Andrada
Machado.-Foi approvada.

3.· Se approvava a suppressiva do Sr. Ver·
gueiro.-Foi approvada.

Julgou-se portanto prejudicada a emenda do
Sr. Carvalho e Mello, e ti I' parte da do Sr.
Andrada Machado, por se não ter verificado a
condiç;:o, com que fÔra offcrecida.

tC Al't. 4.· Quem falsificaI' algum dos requi·
sitos mencionados no artigo antecedente, será
condemnado em 50$000 e quando pela fal·
sificação altribuir o impresso á pessoa existente
neste imperio, se lhe dobrará a.pena. "

O Sr, França: - Parece-me que a segunda
parte do arl. 4" que trala das penas do fal·
sario, aggravado o seu delicto com a caluminosa
altribuição do impresso a lerceiro innocente,
não guarda a devida proporção c:om o que
vem estabelecido na I" parle do mesmo ar
tigo. Diz e te. (Leu e continuou.) Ora, que a
falsificaçllo do lugar, e anno da impressllo, ou
do nome do impressor, substituindo-se-Ihe
um outro que não existe, por exemplo, seja
castigada com a pena pecuniaria de 50$0.00,
igual á do delicto daquelle que omitte e
occulta eslas circumstancias, como fica dis
posto no 3rt. a·, passe mtaito embora, por
não e tarmos a subdividir tão miudamente
os gráos da escala, mas que o falsario que em
sua falsidade prejudicada a honra e fazenda do
cidadão innocente, em materia de abuso da
liberdade de imprensa s~ja castigado com a
pena pecuniaria de 100$000 sómente, quando
pelas ordenações são impostas penas muito
mais graves aos falsarios de qualquer outro
genero de escriptura mui desproporcionado
castigo me parece relativamente. E' por isso que
faço a seguinte emenda ao artigo em ordem a
guardar-se mais exacta proporção em um delicto
que entre nós por justo tilulo se repula um dos
mais graves. .
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EMENDA

(C O que falsificar algum dos requisitos será
condcmnado em 100$000; e quando pela falsi·
ficaçtl.o attribuir o impresso a pessoa existente
neste imperio, 200$000.-0 deputado FI'a/iça.»
-Foi apoiada.

o sr. Araujo Gondim ; -Sr. pl'esidente, eu
quizera que o cidadãO, que se julgasse oITendicle
por uma tal falsificação, tivesse o direito salvo
de precedei' contra o falsado, além da imposiçãO
da pena que tambem me parece diminuta.
Segundo estes principios eu illando á mesa
uma emenda, ou additamento nos seguintes
termos;

(C Será condemnado em 100$000 e mais
em um mez de prisão; ficando além disto
salvo o direito de accLlsaçãü, que compete
ao offendido, querendo intentar a sua acção
crimina1.- ..d7'aujo Gondim. ))-Foi apoiada.

O Sr. Andrada Machado; -Eu acho I'eal
mente defeituoso o artigo. Faltando da 1U parte
do artigo digo, primeiro que tudo, que a pa
lavl'afalaijicaT não é a propl'ia, porque nada ha
via verdadeiro ante?, qUE: depois se falsificasse;
por isso necessita ser allérada a expressão,
imquanto á pena tambem acho que deve exa
cerbar-se, mas não tanto como propoz o nobre
deputado; dcve augmentar-se porque ha sempre

t mais rpalicia em fazer-se uma declaração falsa
do que em omittir declaraçoes marcadas: é
maior o crime, e por maior o gráo de mal deve
caber maior pena, todavia parece-me que levada
esta a 75$000 fica muito bem.

Quanto á 2" parte do artigo ignalmente emen·
darei, pela razãO já dita, a palavraJalsificação,
Concordo tambem em que deve ficar salva
a reparação do damn0..9u injuria ao cidádão
brazileiro offendido, mas accl'escentarei caso
que a hája ; pois haverão casos, em que não
tenha lugar o erigir-se. Su pponhamos que
um escriptor novo quer publicar as suas idéas,
e não querendo que se saiba que são suas,
as dá em nome de algum homem celebre
da nação; se o escripto não contiver cousa
alguma contra os costumes, a religião ou o
estado, nem alacar individuo algum em par
ticular, nlto tem lugar a perseguição, porque
nenhum damnú teve em vista fazer esse
pobre homem.

Se alguem se capacitasse que o meu nome
lbe podia ser util e se cobrisse com elle,
eu diria - o escripto de facto não é meu,
mas como nada me injuria, e o aj.ltor se per
suadio que disto lhe resultava algum bem,
deixai-o viver. São as minhas idéas, c por ellas
fiz uma emenda que eu julgo satisfará a esta
assembléa,

EMENDA

CC Quem declarar com falsidadc alguns destés
requisitos, será ,condemnado em 75$ ; e quando
pela falsa declaração aUribuir o impresso a

pessoa existente neste imperio se lhe dobrará a
peua, além da indernnisaçao do damno, e re
paração da injuria, caso houver, que compete (I
parte offendida,- .And'l'a~la Machado. »- Foi
apoiada.

o Sr. Gama ;-Devo expõr á esta assembléa
que esta pena de 50$ imposta ao falsificador
me pareceu imperfeita, por ser fixa e inalte
ravel para toda e qualquer obl'a, seja de papel
avulso, seja de fo111ato ou de livro'; pois que
no caso de usurpação de propriedade alheia
póde a quantia de 50$ ser pequeo para certas
obras grandes, e seI' grande para papeis in,
significantes.

Está a razão porque os politicas na appli
caç11.o das penas aos delictos sempre buscão
inventar uma bitola ou escala, que melhor
possa proporcionar os castigos á gravidade da
mataria e seu valor. Seguindo pois esta marcha
procurei achar uma pena, que subisse ou des
oesse em proporção do damno feito; e leJ;TIbrei
me elO lugar da condemnação, que aqui se diz
de 50$, marcar o valor de mil exemplares, por
que assim vinha a pena 11 ser propor(;ionada
não só á natureza do abuso, como tambem ao
valor da obra: Eu mando á: mesa a minha
emenda: ,

« No valor de mil exemplares.-Gama, »
Foi apoiada.

O SR. GALVÃO pedio a palavra e ofIereceu a
seguinte

EMENDA

« Quem falsificar' o 3° requisito do § 3° além
da perda da obra pagará 50$ ; e se atlribuir
a obra a outrem, além das penas, que deveria
soffrer o accusado se a obra contivesse dou
b'inas explicadas nos paragraphos seguintes,
terá a designada na lei.-Galvão.» - Foi
apoiada.

o Sr. Montezuma fez um discurso (mas
não se entendeu u tachygl'apho João Caetano), e
depois deIle offereceu uma emenda concebida
nestes termos:,

C( Pl'Opúnho que depois das palavras-50$
se accrescenteas seguintes cc ficando sal vo ao
cidadão o direito de haver a indemnisação
do damno e reparação da injuria, )-0 depu·
tado Montezuma, ))-Foi apoiada,

Julgou-se afinal discutida a materia, e o Sr.
presidente PI'OPOZ á votação a 1· parte do ar
tigo até ás palavras-50$.-Não passou.

Disse ent11.o que ia propõr a l' parte da
emenda do Sr. GaIVãO, como a mais ampla.

O sr. Gama :-Sr. presidente, tenho a fazer
uma declaração sobre o modo de votar. Quando
emilli a minha emenda no valo7' de mil exem·
plaTes, encarei a questãO não só comprehen
dendo o caso de injurias, que deve ter medidas
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legislativas á proporç1lo da pessoa offendiua,
mas tambem comprehendendo o caso de furto de
obras de propriedade alheia j porque assim vem
essa pena a abranger tanto o rUI'lo grande como
o pequeno em proporção a seu valores. (A'
o1·dem.) Estou na ordem, a explical' aos Srs.
deputados que não entenderilO a questão por
esle lado, pois mostro ser a minha emenda a
mais ampla para votar-se.

O SR. PRESIDENTE, seguindo o que tinha dito,
propoz :

r. Se passava a ln parte da emenda do Sr,
Galv1l.o.-Nllo passou.

2°, Se passava a ln parte da do Sr. Andrada
Machado, até ás palavras- 50$000 t'éis. - Foi
approvada.

3°. Se passava a emenda do Sr. Gondim.
Foi rejeitada,

Ficarllo prejudicadas a 1" pat'te da emenda do
Sr. França, e talllbem a P da do Sr. Mon
tezuma, e a emenda do Sr, Gama.

4", Se passava tal qual a~" parte do arligo.
Venceu-se que n1lo,

5°. Se passava a 2" parte da emenda do Sl'.
Galvll.o.-Foi rejeitada.

6". Se passava a 2" parte da do Sr, Monte
zuma.-Foi approvada,

7°, Se passava a 2" parle da do Sr. Andt'ada
Machado.-Foi approvada,

Julgou-se prejudicada a 2" parte da emenda
do Sr. França.

O Sr, Vergueiro pedio a palavra para offe
recer um additamento para lel'lugar entre os
§§ 4° e 5°, e mandou·o á mesa concebido nos
seguintes termos:

ADDlTAMENTO

C( A facLlldade de imprimir qualquer escripto
original ou traduzido, é propriedade do autor
ou traductor e de seus herdeiros, pOl' espaço
de trinta annos contados desde a primeit'tI im·
pressão.

(( Quem imprimir, violando a propriedade
declara'da no aL'ligo p,recedente, perderá para o
proprietario todoil os exemplares existentes, e o
valor dos veodidos.- Vel'gttei1·o.»-Foi apoiado.

Não prost>guio a discussão por ter dado a hora
d::l leitur~ dos pareceres.

o Sr, Marianno de Albuquerque:- Eu
lemht·o que :será conveniente que a illustre
COlllllliss110 encarregada elos negocios do estado
Cisplalino dê quanto antes, o seu parecer sobre
tão importante negocio; e póde V. Ex., se o
julgar justo, recomOlendar a brevidade, pois é
de summa urgencia a materia.

Assim o fez o Sr. presidente.
o Sr. Montezum.a: - SI'. pre idente, a

assembJéa declarou no dia !) de Outubro que
o dia 12 do. mesmo mez era de festa nacional,
e isto pelos motivos de ser o anniversario do

nascimento de Sua Magestade o Imperador, da
sua acclamaç1lo, e da elelração do Brazil á ca
tegoria de impedo; ma qnando e-ta reso
luç1l.o se pal·ticipou ao govel'l1o houve f. Ita de
exactidão no omcio ela assemblé , como se
notolL !filando se recebe' a re'po~la do guvel'l1O
em qne apontava um só destes tres motivos;
e _pOl' i~so se ordenou que pela secretaria da
assembléa se expedi se outro com todas as de
claraçoes, o que assim se executou no dia 11
marcando-se os tres objectos referidos,

Nll.o posso portanto deixar de admirar-me
vendo hoje no Dia1'ío uma portaria de 23 de
Outubl'O, do ministro do imperio, em que este
participa ao de embargo do paço aquella de
terminação apontando-lhe sóment" um mo
tivo, como se elle não ti "esse recebit..lo o omcio
de 11, que sel'vio de explicação ao de 9. O
que parece á vista disto é que o executivo faz
o que quer, sem se embaraçar com as delibe
rações desta as-embléa; e pOl' isso cumpre
declar.u-lhe mu i pO:sili Vf~ mente q;le as suas
pal'ticipaçOes devem selo feilds na fórma das de·
libel'açOes da assembléa, e não ao seu arbitrio.

Isto deve fazel'-se quanto antes para que
não pareça qne nós declaramos eSLe dia de
festa nacional por um só motivo, quando nós
o fizemos POI' elle reunil' em si as lres maiores
épocas elo Brazil, e para que o ministro repare
no que faz, e não commetta faltas desta natu
reza,

o Sr. Andrada Machado :-De dif'ferentes
causas póde proceder esta falta. A pl'imeil'a vez
que se officiou ao governo sobl'e e te objecto,
sómente se fez mençàO do motivo' na accla
mação apontada na indicação do Sr. Fer
reira de AI'alljo, e omittio-se tanto o que eu
lembrei, isto é, o de ser o anniversario de Sua
Mageslade, como o indicado pelo Sr. Vergue iro,
que foi o da elevaç1l.o do BraziJ a impcrio.

Este descuido do secretario da assembléa
conheceu-se pelo ol'f.icio do govel'l1o, e expedio
se nova ordem; llJas agora vê-se que desta
segunda o minish'o não fez caso, porque ex
pedio as participações aos tribunaes no dia 23
como se tal ordem não recebesse no dia 11.
Isto póde ser feito por maldade, e póde ser
descuido: mas neste mesmo segundo ha sempre
desleixo no desempenho de suas obl'igaçoes,

As côrtes de Portugal lambem declararão
dia de festa nacional o dos annos do rei
D. João VI; nó fizemos o me mo, mas tivemos
em consiJeração mais dous moti vos, e que
remos que saiba Sua Magestade tlue a nação
se felicita e congratula pelo seu nascimen to.
Se isto se occultou de proposito, é criminoso
o millistro, e ainda que seja descnido deve ser
advertido pal'a nllo procedel' ele leve.

Apoio portanto o requerimento do nobre
deputado, para que não aconteçllo cousas seme
lhantes no futuro, e p'lra que o ministL'O fique
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entendendo que deve olhar com cuidado para
as ordens da assembléa, e fazer lavrar na con
formidade dellas as suas participações.

o Sr. Montezuma :-Sr. presidente, queira
V. Ex. propÔr á assembléa se entende que se
officie ao governo afim de que seja mais acau
telado no cumprimento das ordens da as
sembléa.

O SR. ANDRADA MACHADO :-E que renove
as participaçOes na fórma, que ulLimamenle se
lhe communicou.

o Sr. Carvalho e Mello:- Se o ministro
estivesse presel.lte, talvez nos dissesse alguma
razáo altendivel ; além de que não me parece
justo que sem mais exame algum deliberemos
desta maneira, porque procedemos sem conhe
cimento de causa.

o Sr. Montezuma: - Talvez eu esteja en
ganado j e requeiro por isso que V. Ex. mande
buscar o livro do registro, pois quanto á pre
sença do minislro, é absolutamente desneces
saria j o que basta ~ ver o officio ulti mo, que
se expedio ao governo, e comparar-se com a
participação feila por elIe aos tribunaes , e este
exame requeiro que se faça para se ver de que
lado eslá o engano j agora já está comprometo
tida a minba bonra, e quero que se liquide a
verdade.

O Sr. RibeirJ de Andrada: - Eu creio
que não ba materia para questãO. A assembléa
expedio um oflicio anterior á porlaria do go·
verno de que se trata; logo, nada mais ba a
fazer do q-ue combinar o officio com a portaria
para se ver se esta se expedio com as declara
çOes indicadas; e se não estiver conforme, diz
se ao governo que a emenda. Parece·me que a
nada mais se reduz a questão.

o Sr. Andrada Machado: - Realmente
houve engano da parte do secretario da as
sembléa; mas quaudo se conheceu ordenou-se
que se expedisse novo officio ; agora o que resla
é vêr se com effeiro se mandou esse novo of·
ficio, para se não fazer ao minislro uma ado
vertencia escusada, porque se eIle não leve
2" participação em tempo, não cabio em falla.

o Sr. Calm.on :-Eu servia elltão de 1° se·
cretarioj e reconhecido o engano expedio·se
aviso no dia 11 com a declaração de lodos os
tres molivos; ora, a porlaria é de data muito
posterior porque é de 23, e por consequencia
o engano é da secrelaria de estado, onde pro
va ve1mente por equivocação se fez obra pelo
1" aviso, e n9.o pelo 2° como devia ser. Eu leio
o dilo officio de 11, que aqui se acha registrado.
(Leu.)

O SR. ANDRADA MACHADO: - Está feito o
exame; o officio é de 11, e portanlo a falla é
do ministro.

O SR. CALMON :-Parece·me que á vista dislo

o que lla a fazer é officiar de novo ao governo
para que faça as participaçoes na conformidade
do 2° omcio.

O SR. PRESIDENTE propÔz enlão á assembléa
se devia afficiar-se ao governo.-Venceu-se que
sim.

O SR. RODRIGUEs1 DE CARVALli"O, como relator
da commissão de- legislação e justiça, leu o se
guinte :

PARECER

cc A cornmissll.o de legislação vio o requeri
mento de David Pamplona CÔrte Real, que
pede providencias desla augusla assembléa a
bem da segurança publica, e- da individual dos
cidadãos.

cc Expõe o supplicante que na noite de 5
do corrente, pelas sete horas e meia, estando
na porta da sua botica, no largo da Carioca,
fÔra espancado pelo major de artilharia mono
tada, José Joaquim Januario Lapa, acompa
nhado do capit:lo Zeferino Pimentel Moreira
Freire, e por elles affronlado, e insultado com
palavras injuriosas, e ameaçadoras, na suppo·
siÇão de ser o autor das cartas impressas com
a assignatura de -:-Brazilei7'o .Resol~tto-do que
lhe resultar!lo duas contuzões, uma no ante
braço esquerdo, e outra sobre a orelha _di
reita. A commissão é de parecer que o suppli.
canle deve recorrer aos meios ordinarios, e pre
scriptos nas leis.

cc Paço da assel1lbléa, 8 d~ Novembro de
1823.-Antonio RoddgtLes Velloso ele Oliveir'a.
-José Antonio ela Silva Maia.-João Antonio
Rodrigues de Ga1·valho. - José lei.'Ceira da'
Fonseca Vasconcellos. - Berna1'do José da
Garna. "

O Sr. Montezuma :-Sr. presidente, para dar
o meu volo nesla materia, para approvar ou
reprovar o parecer da illustre com missão, não
posso deixar de exigir a leilura de alguns pa
peis, porque cumpre sabeI' os molivos porque
se derão eslas panc&da, para se examinar se
o caso é daquelles, a qne têm applicação as
nossas leis, ou se está fóra' do ambito delias,
para que a assembléa tome particular conhe·
cimento delle e profira a competenle decisão.
A materia parece-me de summa importancia,
e merece maduro exame; e peço desde já o
adiamenlo para poder (:ombinar circumstancias,
e até trazer alguns documentos, que julgo pre·
cisos para fundamentos do que intento pon
derar.

O SR. PRESIDENTE :-"Está adiado.
O SR. ANDRADA MACHADO :-Está adiado; eu

teubo que fallar contra elle,
O SR. RIBEIRO DE ANDRADA:- E eu igual

mente.
o Sr. Montezuma:- E' summamente ne·

cessario tratar-se quanlo antes deste parecer;
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o seu objecto não é um caso ordinario, o ne
gocio de que se trata, é de grande importancia,
e de mui tristes consequencias. Jào é sÓlnente
o acto de dar umas pancadas, ha muitas cir
cumstancias que o aggravão; nós nào devemos
olhar com desprezo para esse cidadão queixoso,
que vem procurar asylo neste sagrado reciuto,
na repre entação nacional.

Requeiro portanto que se proponha este pa
recel' á discussãO antes de qualquer antro, e se
fosse possivel para a ordem do dia; emfim é
necessario tomar-se sem demora conhecimento
deste caso, mui novo pelas circumstancias, e
depois do qual já me não reputo seguro na
minha casa. Eu véjo que dous officiaes porLu
guezes for11O atacar a casa de um cidadão bra
zileil'O, e como eu Lenho aqui fallado a favor
da minha patria, e contra ludo o que é luziLano,
receio que qualquer dia me fação o· mesmo.

Ainda ha pouco aqui fallei conlra esses tres
oUiciaes adlTJil~idos ao nosso serviço, e assim
como (JS dous farão dar aquellas pancadas, não
sei porque não irão estes tres luzi tanas fazer
me o mesmo, por me ter opposto ás suas pre
tenções. E' pois necessario tomar em muila
consideração este negocio, e com a maior bre
vidade.

O SIl. ANDRADA MACHADO :-Apoiado.
O SR, PRESIDENTE declarou novamenLe -que

estava adiado o parecer,
O SR. SECRETARIO CALMON leu os dou\; pa

receres das com missões rennidas de consli
tuiÇão !J jusliça sobre os altentados com mel·
tidos na Parahyba e Pernambuco, cujos pare
cet'cs, posto que apresenlados um na sessão de
2.2 de Uutubro, e outro na de 4 de Novembro,
entrarão unidos em discussão por accordo da
assembléa naquella nltima sessl\o, e ficarão
adiados.

o Sr. Lopes Gama: - Admira·me a ma
neim, porque foi encarado esle negocio 1 Quando
nesta assembléa se ll'atou do fac Lo da lropa de
Porto-Alegre, enlendeu·se que se devia auto
risar o govcmo pal'a tomar as medidas, que
então se julgárão convenientes; e não sei por
que neste caso a coml1lissãO dá um parecer
diverso. A assembléa é um abrigo igual para
todos: a publicidade 1l0S dom; casos é a mesma,
e o fundo do negocio tambem é o mesmo;
logo, parece quc a decisão deve sei' igual em
ambos 01; casos.

O Sr. .A.ndrada Machado :-Ha grande dif·
ferença entre os dous casos; este foi parlicipado
pelo governo, o outro foi lembrado por um Sr.
deputado; aqui o governo nos devel'ia dizer as
medidas de que precisa, e como o não fez, não
temo que determinar cousa alguma. Demais,
neste caso reveslio-se, é verdade, a lropa de
uma autoridade que lhe não compete; mais
aind,a nllo é isso o que eu chamo gl'ande mal,

o ll1aioL' crime é o ataque ao poder legislativo
calDo c fez no Rio Gr nde.

Era enlllo obrigaçãO nossa enrreaL' um pu
nhado de soldadesca, que se inculcou direclora
da vontade soberana da nação; o qlle et'a um
attentado mui perigoso, l:l1aiorlUellle para Llma

. assembléa, que está em I1ma côrte rodeada de
tropas,

E'l1 taes casos é preciso que a assembléa
munida da força, que lhe compete, diga á tropa
claramente: « Servos do e~laúo, o 1'0 so poder
não chega senão a defender a patria fóra dos
seus mUl'O~, vós não sois corpo deliberanle, não
vos compete senãú obedeceL', II ••• , ••••

Se no presente caso se precisava de alguma
providencia, que o govel'Do julgasse fóra das
suas atlribuiçOtls, lIe se deveria dirigir fran
camente á nó~, e dizer, (C Corpo legislativo,
commelteu-se tal deliclo; eu poderia punil-o,
mas' receio porque julgo que eslá fóra do
alcance do meu poder; e portanto vós, que
interpretaes a lei, decidi, e dizei-me o que
devo fazer. ))

Enlão a assembJéa a decidiria, porque n110
estavamos no lempo antigo, em que todas
eslas attribuições estavão na pessoa do rei, e
elle decidia como legislador fazendo o que
entendia.

Porém o governo não obra assim, usa do
seu. geitinho, e não especifica o que quer.
O rei de França a cada momento se dirige
ao corpo legislalivo a pedir-lhe o que quer;
e o mesmo fez em Lisboa, José da Silva
Carvalho, que achou as cÔl'les amigas de
condescender, n~.o duvidando dar-lhe licença
para l'emoçOes arbi trarias de cidadãos sem cul pa
formada.

Nós o que queremos é que o governo diga
o que exige de nós, como a commissão en
tende, e é de justiça; declare o que julga ne
cessario para restabelecer a tt'3nquillidade em
Pernambuco, e nós veremos, segundo o que
pedir, o que lhe devemos dar. l:;lo é que se
chama proceder com lisura, e que deve ser i
nunca caixas encouradas, nunca rebuços.

O SR. LOPES GAMA :--Creio que eslá adiacl~
a discussao pela hora.

MUITOS R, DEl'UTADOS pedirão votação, e
como ninguem requeresse a pala vra, julgou- e
a materia discutida; e sendo proposlos Oll
dous pareceres, farão ambos appt'ovados.

O SR. PRESIDEN1'E deu para ordem do dia:
r, o projecto de lei sobre libet'dade de im
prensa; e na hora dos pareceres o da com
missão de justiça sobrp. o requerimento d~

David Pamplona,
Levantou·se a sessiío ás 2 horas e 10 mi·

nulos da larde.-José Antonio da Silva Maia.
secretario.
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Sessão eln.O de Novembro

PflEsIDE~crA DO ~R. MAClEL DA COSTA

Reunidos os Srs. deputados pela!> 10 boras
da manhã, fez-se a chamada, e achârão·se
presentes 75, faltando com causa os Srs. Pe
reira da Cunha, Ribeiro de Rezende, Costa
Aguiar, Pacheco e Silva, Silveira Mendonça,
Oliveira Maciel e Furtado de Mondonça; e
sem ella os SI'.5. Muniz Tavares e Lopes
Gama.

O SR. PRESIDENTE declarou que abria a
sessão, bem que não estivesse presente o SI'.
secretario Lopes Gama para lêr a étcta da
antecedente, e não sendo isto impugnado,
passou o SI" secretario Calmon a dar conta
do expediente, começando por um ofücio da
camara desta cidade em que remellia as me
morias, qúe llJe tinhll.o sido dirigidas por outras
camaras da provincia, na confoI midade das
instrucções de 3 de Junho de 1822.-Foi rl;
mellido á commis~ao de constituição.

Dcu tambem conta de oulro officio da mesma
camara, relativo á medida que tomára de
abrir uma subscrilJç1lo para facilitar ore
grp.sso de alguns brazileiros existentes em Por
tugal, e em que a mesma camara pedia a
prolongação do prazo marcado na proclamação
de 8 de Janeiro para se verificar o dito re
grésso.-Foi remetlido á commissão de consti
feição.

Deu finalmente conta de um ofticio do juiz
de fóra de Campos, felicitando a assembléa
pela sua instalJaçlIo.-Foi recebido com par
ticular "grado.

o Sr. Caldas lembrou que era precisq of
ficiar ao Sr. Muniz Tavares para vir reassumir
o seu logar.

O SR. PRESIDENTE declarou que já tinha
advertido ao respectivo secretario para se ex
pedir o ofiicio.

o Sr. França: - Reparo que não se lê a
acta, e ignoro o motivo desta omissãc.

Um dos Srs. secretarios respondeu que se
nM lia, por n1lo ter chegado o Sr. Lopes
Gama, que era o secretario, que a redigira, e
tinl1a em seu poder.

a Sr. Andrada Machado: - Na verdade
aqui succedp.m cousas, que nunca succedêrãO
em outra alguma assembléa! E' nécessario
mandar buscar a acta, porque a falta della
é essencial j e todavia podemos enLrar na ordem
do dia, e vamos andando com a discussao até
que ella chegue.

o Sr. Andrada e Silva: - Creio que se
deve consul tal' a assembléll, porque, quanto
a mim, está nullo o aelo pela falta da liç1lo
da acta.

O SR. PRESIDENTE: - Eu pergunto se nllo

obstante ser a leitura da aela nec€:'. saria para
a abertura da sess1lo, posso deolaral-a aberta.
-Resolveu-se que sim.

Entrou-se na ordem do dia, que era o pro
jecto sobre liberdade de imprensa, e leU-Sb o
art. 5° concebido nos seguintes termos:

l( Ad. 5.° Todo aquelle que abusar da li
berdade da imprensa contra a religião ca
tholica rom'ana, negando a verdade de todos,
ou alguns dos seus dogmas, ou estabelecendo,
e defendendo dogmas falsos, será condemnado
em um anno de pris1lo, e cem mil réis, e e
o abuso consistir em hlasphemar, ou zombar
de Deus, OOS seus santos, ou do culto reli
gioso approvado pela igreja caUlolica, terá a
pena de seis mezes de prisão, e cincoenla
mil réis. l)

a Sr. Andrada Machado: - Eu peço a
leitura do additamenJo do Sr. Vcrgueiro offe·
reciclo na sessão antecedente, porque foi pre
posto para entrar enlre o arligo que se acaba
de lêr e o 4°, e por isso deve discutir-se antes
deste arl. 5°.

a Sr. Calmon disse que o additamento
6stava junto é acta, que devia lêr o Sr. Lopes
Gama, e que tinha em seu poder, e que por
isso nM era possivel satisfazer ao que requcria
o nobre depulado.

FizerllO-se alguma!> observações, e afinal re
sol veu-se que se discutisse o art. 5°.

Entrou a este tempo na sala o Sr. secI'e
tario Lopes Gama, e tomou o seu assento.

a Sr. Alencar: - Uns cidadãOS, que de
sejll.o ouvir as discussões, me pedirll.o agOla
que visto não haver lugar já nas galerias,
requeresse eu á assembléa a permiss1lo de en
trarem para dentro da sala, ficando por detraz
das cadeiras dos deputados; eu o proponho,
a assembléa decidirá.

O Sr. Andrada Machado :-Nisto não póde
haver duvida; ninguem é mais interessado nos
trabalhos e deliberações da assembléa do que
o povo: isto tem-se feito em todas as a!ii-
sembléas. .

Entrem, oução, e saibão come uós, ou bem
ou mal, defendemos os sens direitos.

O SR. PRESIDENTE propoz o requerimento do
Sr. Alencar, e foi approvudo.

O Sr. Silva Lisboa: - Sr. presidente, Sr.
presidenL'e I! Está alterada a ordem, não -se dis
cutio, e já foi approvada a entrada tumultuaria
do pov_o nesta sala, contra o regimento I Eu
requeiro que se mande discutir, porque foi de
cidido contra toda a ordem; está tudo intei
ramente fóra da ordem, não está decidido
com a regularidade do estylo.

Senhores, nlIo vamos levar a pl'aça de assalto,
nlIo queiramos renovar a scena horrorosa da
praça do comruercio de 21 de Abril, quando
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os eleitores forão encurralados, e obrarão sem
liberdade, e se precipitarão a desatinos.

O Sr. Andrada Machado :-0 lJobre depu
tado podia fallar antes de se ter decidido, mas
depois não tem lugar.

O que me admira é haver tanlo medo do
povo, e tão pouco da tropa! Jo meio do povo
brazileiro nunca podemos estar mal. (Apoiado,
tanto dos Srs. deputados como das galerias.)
. O Sr. Carneiro'de Campos: - SI'. presi
dente, o regimento prohibe exp!'essamente sig
naes de approvaÇão, ou desapprovação da parte
do povo j e aqui mesmo por muito menos cio
que-acabo de ou vir se lhe impoz si lencio.

Desde esse dia sempre e povo tern ouvido com
louvavel moderação as nossas discussoes, mas os
apoiados, que se derão, convém que nãO con
tinuem, pois com elles nllo temos liberdade de
dizer os nossos sentimentos, e deverá levantar
se a sessão. E' o que determina o regimento.

O Sr. Ribeiro de Andrada: - Sr. presi
dente, nós somos representantes da nação, e a
nação, que nos elegeu, tem direito de ouvir
como a assembléa procede nas sllas delibe
raçOes; mas nem por isso póde entrar nellas,
e deve V. Ex. recommendar a maior atlençãQ.

o Sr. Alencar: - Sr. presidente. eu já vi
- povo á roda de nós, e nllo nos fez mal algum.

O povo, Sr. presidente, n110 é capaz de faHar
aos seus deveres; se lhe escapou hoje um
apoiado, houve alguma razão para isso; lison
geou-se quando o Sr. Andrada Machado disse
que estllVamos mais seguros entre o povo que
entre a tropa. Na!ta ha mais do que isto.

O SR. MARIANNO DE ALBUQUERQUE: - Nll.O
temos que temer do povo; antes elle é o nosso
apoio, como foi o nosso constituinte.

O Sr. Andrada Machado:- Que esta é a
opinilio da assembléa nM póde duvidar-se.

Creio que V. Ex. bem vio que mui poucos
Srs. deputados ficarão sentados, qunnde se
propoz a entrada do povo: mas o que se quer
é que Q. povo brazileiro: que é um povo brioso
e generoso, não tome parte nas nossas delibe·
raçOes, issode modo nenhum.

O SR. PRESIDENTE propoz novamente se o
povo entrava.-Decidio-se que sim.

o Sr. França: - Eu quero saber se fica
em regra entrai o povo pa.ra o salll.o sempre
que queira, pois a ser assim teremos grandes
incon venientes, porque o püvo antes quererá
vir para baixo do que ficar l1as galerias, e isto
ha de necessariamente perturbar as nossas de·
liberaçoes.

Quando as galerias estiverem tllo cheias
que 11M caiba Já mais ninguem, convenho
que entrem para baixo, mas fazer-se isto
geral para todos os dias, é incompalivel j basta

TOllO VI

a bulha da enll'ada e sahida para perturbar os
nossos trabalhos.

O Sr. Alencar :-Enlendo que isto nllo fica
para regra geral de todos os dias; mas que
só tem lugar no caso de estarem as gale
rias cheias como hoje, em que veio tanta gente,
nllo sei porque.

O SR. FRANÇA: -Era a explicação que eu
queria para nM haver duvida.

O Sr. Carneiro da Cunha :-Eu quero enUlo
que se diga: II Todas as vezes que o povo
julgar que !la objecto inleressante a discutir,
e nllo couber nas galerias poderá entrar para
o salll.o.)) Os negocios, que lralamos, ão
delle e de nós j e por isso quando houver
objecto importante, que elle queira ouvir, e
nll.o couber nas galerias, deve fazer o mesmo
que hoje, porque a não ohservar-se em todos
os casos identicos, entllo nlio devia fazer-se hoje.

o Sr. Andrada Machado: - Em regra as
galerias chegão para a gente, que tem
tempo de vil' aqui; mas ha dias de maior
concUl'rencia.

Está então da parte de V. Ex. ordenar que os
.que lá não cabem, venhlio para esta sala, fóra
do recinto dos Srs. deputados. Isto se fez
sempre em Portugal, e 11unca houve perigo. O
povo é atlencioso por sua natureza; estou certo
que nlio faltará ao seu dever.

Communicou-se ao povo que podia entrai' j e
encheu-se immedialamente a sala.

O SR. PRESIDE TE: - A assem l>léa acaba de
dar ao povo generoso desta capital a prova mais
irrefragavel da confiança que nelle tem, admit
lindo no seu seio, e tem por isso mesmo todo
direito a esperar que elle continuará a conduzir
se com o acatamento c generosidade que tem
até agora ostentado.

No caso contrario, ao primeiro signal de ap
provação ou desapprovaçllo do que dissel'em os
Sr:>. deputados, f()I'çado pelo regi mento inter
romperei os trabalhos e levantarei a sessão.

o Sr. Lopes Gama :-Tenho que dar uma
satisfaçl\O a e ta assembléa por cllegar tão tarde;
mas tenho estado tao incommodado que, anilo
ter feito a aela, de certo nllo vinha cá, e foi-me
impossivel vil' mais cedo. .

O SR. Al\'DRADA MACHADO :-Era melhor que
o nol>re deputado tivesse mandarlo a acta,
com a de>:culpa, que dá, e que é muito
sufficiente.

O SR. LoPES GAMA fez entll.o a leitlll'a da acta
da antecedente sessllo, que foi approvada; e
continuouJse a discusSão do art. 5°.

O Sr. Andrada Machado:-Eu acho esle ar·
tigo em contradicÇãO com o que se estabelece
na con~tillliçãO j e por is o o hei de reformar.
(NãO se entendeu o tachygrapbo nesta pro
posiÇliO.)

36
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Acho tambem muito nova a celebl'c inversãO
de icléas, pela qual se impõe pena maior ao que
negar a verdade dos dogmas da nossa religiãO,
ou defender dogmas falsos, do que aqL1elle
que blasphemflr e zombar da divindade j de
sorte quc, sendo este crime muito maior,.é qua
lificado por muito inferior o que rcalmente não
posso concebeI'.

Por estes meus principios, aliás muito diffe
rentes dos que seguirãO os autores do projecto,
fiz urna emenda ao artigo, e du:::s addições, que
julgo necessaria .

EMEND.~

(C Todo o que blilsphemar, ou zombar de
Deus ou atac;,r os dogmas dI) christiallismo,
em todo ou cm parte j ou estabelecer ou de
fender dogmas falsos, será condelllnado em
um anno de priSãO, e cem mil réis.

C( L" AddiçãO.-Todo o calholico romano,
que atacar os dogmas especiaes da religiãO
catholica-ápostolica romana, zombar dos santos
e do culto approvado pela dila igreja, terá
a pena de seis mezes de prizão, e cincoenta
mil réis.

(f 2." Atldição,-Aos membros das diversas
communbões é licito discutir qualquer ponto
doutrinal de rc1igião.-Andmdcl Machado. l' ._
Forão apoiadas a emenda e as addições.

Propoz então o Sr. presidente se a materia
do addilamento (ou suas addiçõe.) entrava
immediatamenle em discuSSãO. - Venceu-se
que nllo.

o Sr. França o-Voto pela suppressão do
artigo j e dOl1 a razão. ElIe tem duas partes:
a materia da primeira parece-me que vai de
encontro com o que no projecto de consti
tuiÇãO está vencido respeito á liberdade reli
giosa, declarada ('oro.o um direito Jo cidadão.

Todas as comlllunhõe têm o direito de
fazer os seus cathecismos para educação das
pessoas, que nas('em na sua cOlDl1lllnidade
religiosa, ou se lhes querem aggregar j e nesses
cat!Jecismos se hão de expender, e publicar ne·
cessariamente os principios de sua crença, que
devem ser em pal'le contrarias á doutrina da
igreja catholica-apostolica·romaua.

Ora, as; leis regulamentares devem sempre
ser coordenadas em systema unisono com o
direito publico da nação, que as faz, e não
tem lugar estatuirmos nesta lei em hypothese
doutrina contraria áquella que temos estabele
cido em lhese, e como artigo de constituiçãO.

Islo no que re..pcita á primeira parte. Quanto
á segumla tambem julgo desnecessaria a dou·
trina, porque o blasphemo, e o que zomba de
Deus e dos seus saoto , tem penas marcadas na
ordenação do liv. 5°, e talvez mais moderadas
do que as imposta agora j e, ou umas ou
outras hão de prevalecer.

A differença de obrar por pala vra, ou por

escripto, não me parece muito substancial para
se constituir direito novo a este respeito. Eu
mando á mesa a minha emenda. -

« Peço a suppressrto do art. 5.°-0 deputado
Fmnça. » - Foi apoiada.

o Sr. Ferreira França pedio fi palavra para
mostral' a precisão de omiltir a parte do ar
tigo, que se refere ao crime de blasphemar
ou zombar de Deus j e depois do seu dis·
curso mandou á· mesa ti emenda seguinte:

cc Peço a suppressão das palavras-blasphemar
Otl zombar de Detls.-10 de Novembro de 1823.
-.Antonio Fe1'1'eim F'·WtÇCl. ll-Foi apoiada.

o Sr. Carneiro :-Eu não voto que se sup·
prima o artigo todo j mas a I" parte entendo
que não deve conservar· se. Garantir a liber
dade religiosa a toda'> as seitas christãs, e
declarar delictos Oi; l'ffeitos dessa li'berdade,
estabelecendo penas contra elles, é, no meu
modo de entender, contradictorio e absurdo.

Se ha crime, é ecclesiasticv, e aOi; bispos
eslá commeltida a jUl'isdicÇãO de os pUflir
com as penas propl'ias j como me parece mais
acertado.......

Quanto á 2" parte acho que deve con
servar·se, porque se trata d'um ataque posi
tivo ao culto estabelecido.

Ainda que temos adl11illido a liberdade reli
giosa, tambem queremos que se sustentem os
dogmas da nossa religiãO j e portanto o que
os alaca com desprezo publico, assento que
commette um crime social, e em tal caso deve
sel' punido j e como estou persuadido que as
penas aqui estabelecidas são menores que as
da ordenação cio reino, voto pela 2" parte do
artigo.

Eu mando á mesa a minha emenda:
(C Requeiro que se supprima a I" parte do

artigo.-Oa1'nei1·o. )l-Foi apoiada.
(Fallál'AO os Srs. Vergueiro, Antlrada e Silva

e Andrada Machado j ma~ não se entendeu o
tachygrapho Pedro Affonso.)

o Sr. Ribeiro de Andrada pedio a palavra
e mandou á mesa a emenda seguinte:

cc Todo aquelle que abusar da liberdade da
imprensa, blasphemando ou zombando de Deus,
será condemnado em um anno de priSãO e cem
l1l ii réis.

C( Todo aquelle que abusar negando a ver·
dade de todo~ ou de alguns dos dogmas es·
senciaes do christianislllo, estabelecendo e de
fendendo novos e falsos, será condemnado em
oito mezes de priSãO e setenta e cinco mil réis.

(C Todo aquelle que abu ar, zombando dos
santos e culto religioso de qualquer das com·
munlJões christãs, será cOlidem nado em quatro
mezes de prizào e quarenLa e cinco mill'éi .
Ribei,'o de Andmda. l) - Forão apoiadas as
tres partes.
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Como ninguem mais pedisse a palavra,
julgou-se a materia discutida; e tendo o SI'.
Calmon lido novamente o artigo e as .emendas,
propoz o Sr. presidente:

1.0 Se approvava a assembléa a 1" parle do
artigo.- Venceu-se que não.

2.° Se passava a emenda do Sr. França.
Nilo passou.

3.° Se passava a do Sr. Carneiro. - Não
passou.

4.° Se passava a do SI'. Ferreira França.
Nilo passou.

5.° Se approvava a 28 parle do arligo.
Venceu·se que não.

O SR. PRESIDENTE ia pôr á votação a emenda
do Sr. Andrada Machado, quando alguns Srs.
deputados observarão que devia propôr-se a
do SI'. Ribeiro de Andrada; mas confron
tando-se as doutrinas; e conhecendo-se que só
havia differença na collocação das materias,
deu-se a preferencia á do Sr. Andrada Machado
por mais anliga j e então passando o Sr. pre
sidenle a fazer as propostas por sua ordem,
foi approvada a' 1" parle da emenda do Sr.
Andrada Machado, ficando adiados os addila
menlos j e julgar!lo-se prejudicadas a 1" e 2"
parle da emenda do Sr. Ribeiro de Andrada,
ficando adiada a tereeira, pela sua connexão
com os adclitamentos tambem adiados.

Entrou então em discussão o addilamento
otTerecido pelo Sr. Vergueiro na sessão ante
cedente j n!lo havendo quem pedisse a palavra,
deu· e por discutido e posto á votação, foi
approvado em ambas as partes.

Passou-se ao ar!. 6° concebido nestes termos;
cc Art. 6.° O que abusar, excitando os POVO!;

directamente á re1Jellião, será condemnado em
dez annos de de~redo para uma das provincias
mais remotas, e oitocentos mil réis, e_se o fizer
por meios indirectos, fazendo al1egorias, espa
lhando desconfiança, ou praticando outros se
melhantes actos, será condemnado em melade
da sobredita pena. )

o Sr. Oosta Barros;-Como estou persuadido
que não haverá crime maior do que o de per
turbar a ordem social, entendo que deve ser
grande a pena correspondente, e por isso ofTe
reço a seguinte emenda;

cc Ao arl. 6.0 O que abusar, etc., será condem
nado em perpetuo degredo para fóra do imperio.
-00 ta Ba7·ros.»-Foi apoiada.

O Sr. Oarvalho a Mallo : - Sr. presidente,
vejo que neste arligo sujeito á discu~são, se
impóe a pena de 10 annos de degredo para uma
das provincias mais remotas do Brazil áquelles
que directaruenle com os seus escriplos ex
citarem os povos á rebellillo.

Enlre os crimes que se commeLlem nas so
ciedades, nll.o ha algum de maior gl'avidl1de do
que aqueDe que se dirige a destruir os paclos
sociaes, levando os povos á anarchia, que é o

maior de todos os males politicos. Este deliclo
é por sua natureza (!lo ["rallde filo atroz, que
tp-nde e se encaminha a derribar o governo, e
claro estã, em consequencia, Sr. presidente,
que a pena, tendo por medida'a gravillade de
sua imputaçãO, com o damno causado á socie
dade, deve ser a maior.

Como se poderá pois julgar proporcionadg a
pena' imposta, quando ella é de 10 annos de
degredo para uma das nossas provincias, pelo
delicto que se deve considerar o maior da o
ciedade? Podem sim, ajuntar-se alguns gráos
de mais imputaçãO a crimes desta natureza,
como accommeller com mão armada o governo,
matar o seu chefe, ali outros semelhantes;
mas porque este crime póde ser acompanhado
de griWs de maior imputação não se sl'gue que
o de que tratamos não s ja horrorosissimo e
de pissimas consequencias da sociedade.

Todos os penosos traballlOs lia socieLlade lêm
o primaria fim de firmal' e consolidar o governo,
estabelecendo-se a sim a ordem, a pu e a se
gUffmça social j em consequencia os factos, que
vão directamente ao fim contl'ario, sll.o crimes
gravis imos, porque, sobl'e a sua horrivel impu
tação, afroUX!lo, desaUto, rompem e estragll.o de
todo, os laços e vinculas >iociaes.

E' portanto, Sr. presidente, con eguinte, que
a pena proporcionada á tal delicto é a de
morte.

E' este o pensar dos mais celebres jJbiloso
phos eriminalistas; é a regra dos codigos mais
modernos das naçóes civili adas j e é pl'eceilo
da legislação que está.. em uso !\lutre nós.

Bem que alguns escriptores do seculo tenhl10
pro.Ecripto a pena de morle, como barbara,
deshumana e injusta j'oulros de grande saber e
que juntarão a philosophia juridica com a hu
manidade, reconhecendo que esla pena é de
sua natureza forLissima, a estabelecem corno
necessaria e justa em crimes gravíssimos, re·
commendando porém a parcimonia com que
se deve applicar.

Tudo quanto se lem dilo sobre esta qua
lidade de castigo nll.o póde destruir que elle é
o maior de todos, e que pelo exemplo terrlvel
serve para afastar os cidadãos de commelter os
delictos graves, que fazem grande mal ao estado.
As naçOes modernas o têm adoptado nestas
circumstancias; e a prescripçll.o delle em geral
ficou propria para as utopias e republicas de
Platão.

O bello ideal nM é proprio da politica; e o
legislador criminal por ser muito humano, não
deve deixar de er justo.

Sr. presidente, préso muilo a humanidade j

sempre como jlliz folguei de a unir com a
justiça j mas conheci pela experiencia que a
humanidade nllo deve degenerar em fraqueza,
nem a justiça em crueldade,

Se ~ois o crime de que se trata neste artigo,
é atrocissimo, se a pena de morte deve ser



284 SESSÃO EM 10 DE OVEMBRO DE 1823

reservada para punir crimes desta nalureza j se
as leis crirninaes devem ser justas, e propor
cionadas aos delictos, é conseqnencia certa que
a pena de morle é a que deve ser imposla no
caso de que se trala j nem porque possllO haver
ainda outros de alguma maior imputaç'llo, e a
quem caiba lambem a pena de morte, deve esla
ser excluida no nosso caso, porque nllo havendo
oulra acima della, vem a ser geral para aquelles
em que cahe pela slla gravidade.

Se pois deve esla ~er a pena para aquelles
que direclamente excitarem com os seus
escriplos o povo á rebelJi~o, os que o fizerem
por meios indirecloê deveráõ ter a pena dos
dez annos. Dest'arle graduaremos e propor
cionaremos as penas segundo a maior Oll menor
gravidade do delido, e seguiremos a marcha
regulai' e philosophico·juridica dos escriptores,
que modemamente têm illustrado o direilo
criminal j e seremos tão justos como humanos.

O Sr. Ribeiro de Andrada :-Eslá em dis
cussllo o al'I. 6" que trata do abuso da liberdade
ua imprensa que se dirige a excitar os povos á
rebelJilio conlra o systema de governo esta·
belecido na naçllo, e trala o artigo de rebellião
directa e rcbellião indirecta. Excitando os povos
á rebellillo directa, applica·se a pena de 10
annos de degredo e 800$, e excitando·os indi·
rectamente lem só lugar metade da dita pena.

Um illuslre deputado julgou mcderatla esla
pena e entendeu que esle crime era digno de
degredo perpetuo pll.ra fÓt'a do imperio j mas
observando primeiro que islo en(ão não se
chama degredo mas expatriaçllo, direi que esta
pena é grave de mais.

Taes crimes sllo crimes dos tempos, filhos do
fogo das nossas idéas e das nossas paixões: e a
pena é porlanto desproporcionada ao crime,
principalmente em um governo constitucional.

Muito menos posso concordar com a proposta
de pena de morte, que acabou de fazer outro
nobre deputado, que neste caso acho absoluta
mente inapplicavel.

Eu quizera que a pena na la parte do arligo
fosse a de degredo para um dos nossos estabele
cimentos novos, porque ahi se precisllo po·
voadores j e que se supprillJisse a 2" parle, em
que se trata de allegorias ou outros meios de
espalhar desconfianças j islo para mim é ca
minhar com pés de la para o despotismo.

O que são allegorias, desconfianças, ou outras
cousas semelhantes para deli as se fazer um
objecto de lei?

Quem quererá então escrever, podendo
dizer·se que atacou allegoricamente o syslema
constitucional?

Com islo irllo homens e mais homens presos,
~Ó por usarem de palavras allegoricas. Isto, se
nhores, alé é indigno da n:lção brazileira.

Eu mando á mesa a minha emenda:
« Em lugar de provincias 1nais 1'emotas

djgg·se: dos 110SS0S estabelecimentos novos: e
peço a suppressão da 2& parte do arligo.-Ri
bei1'0 de And1'ada. »-Foi apoiada em-ambas
as partes,

O SR, SECRETARIO CALlIlON pedio a palavra e
leu o seguinte ol'ficio do minislro de estado
cios negocias da marinha:

« Illm. e Exm. Sr.-Sua Mageslade o Impe
rador manda participar á assembléageral consti·
tuinte e legislativa do impel'io, que acaba de
aceitar a demissao que lhe pedirão quatro de
seus ministros, nomeando para os negocias
do imperio e estrangeiros Francisco Villela
Barbbsa, para os da justiça Clemenle Ferreira
França, para os da fazenda, Sebaslião Llliz
Tinoco da Silva e para os da guelTa José de
Olliveira Barbosa, O que V. Ex. levará ao co
nhecimento da mesma assembléa geral.

l( Deus guarde á V. Ex,-PaçoJ em 10 de
Novembro de 1823. lAtiz da Cunha M01'eim,
Sr. Miguel Calmon du Pin e Almeida. )l-Ficou
a assembléa inleirada.

Enlrou enlão em discusSllO o parecer da com
missllO de jusliça sobre o requerimento de
David Pamplona Côrte Real, adiado na sessão
antecedente.

o Sr. Andrada Machado :-Sr. presidente,
assás desagradavel me é ter de dizer hoje
cousas que não sejllo muito em decóro da as
sembléa. .

Na ultima sessão casos se passarão, que
me obrigarãO a perguntar a mim mesmo:
ubinam gentiu1n 8U1ntt8? E' no Brazil, é no
seio da assembléa geral constituinte do Brazil
que eu ergo a minha voz?

Como SI', presidente, lê·se um ultrage feito
ao nome brazileiro na pessoa do cidadllo David
Pamplona, e nenhum signal de marcada desap
provaçào apparece no seio do ajuntamento dos
representantes nacionaes ?

Diz até um representante nacional que elle
mesmo se não acha seguro, e nenhuma mostra
de indignação dao os illustres deputados?

Morno silencio da morte, filho da coacção,
pêa as linguas; ou o sorriso, ainda mais
criminoso" da indifferença, salpica os sem·
blantes.

Justo céo! E somes nós representantes? De
quem ? Da nação brazileira não póde ser.

Quando se perde a dignidade, desapparece
tambem a nacionalidade. NllO, nllo somos nada,
se estupidos vemos, sem os remeuiar, os uI·
trages que fazem ao nobre povo do Brazil,
estrangeiros que adoptámos nacionaes, e que
assalariamos para nos cobrirem de baldões.

Como disse pois a commi são que o caso
devia remetter-se ao poder judiciaria, e que
não era da nossa corupetencill. ? Foi elle simples
violaçãO de um direito individual, ou antes
um ataque feito a toda a nação?

Foi O cidadão ultrajado e espancado por ter
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offendido os individuos aggressores, ou foi por
ser brazileiro, e ter aferro e afinco á inde
pendencia do seu paiz, e nao amar o bando
de inimigos, que por descuido nosso se têm
apodel'ado das nossa" forças? Os cabellos se
me erriçilO, o sallgue ferve-me em borbotões
á vista do infando aLtentado e quasi machi:
nalmente grito: vingança!

Se não podemos salvar a honra brazileira,
se é a incapacidade, e nilo traiçllo do go
verno, quem acoroçõa os scelerados assassinos,
digamos ao illudido povo, que em nós se fia :
(C brazileiros, nós não vos podemos assegurar a
honra c vida j tomai vós mesmos a defeza da
vossa honra e-direito§. offendidos. ))

Mas será isto proprio de homens, que estão
em a nossa siluaç"llo ? Não por certo j ao menos
eu trabalharei, emquanto tiver vida, por corres
ponder a confiança, qne em mim PÔz o brioso
povo brazileiro.

Poderei ser assassinado j não é novo que
os defensores do povo sejão victimas do seu
patriotismo j mas meu sangue gritará vingança,
e eu passarei á posteridade como o vingador
da dignidade cio Bl'azil, E ([ue mais póde de
sejar ainda o mais ambicioso dos homens?

_ . Ainda é tempo, Sr. presiden te, de pl'eve
l1lrmos o mal, emquanto o volCão nilo arrebenta:
desapprove-se o parecer da cornmissl1O j reI
conheça-se a natureza publica e aggravante do
ataque feito ao povo do Brazil; punão-se os
temerarios, que ouzarllO ultrajaI-o abu:;ando
da sua bondade j não pOllUilo mais com a sua
impura presença o sagrado solo da liberdade,
da honra, e do brio j. renegue-os o imperio,
e os expulse do seu seIO.

Isto insta, SI'. presidente, os assassinios re
petem-se; ainda hontem fui atacado por ímpios
rufiões um brazileiro de Pernambuco Fran
cisco Antonio Soares. Se a espada da jusliça
se não desembainha, se toda a força nacional
não esmaga os encelados, que querem fazer·
nos guerra por traições nocturnas somos a
zombaria do mundo, e cumpre-nos abandonar
os lugares que enxovalhamos com a nossa
gestão. Eu mando á mesa a ,minha emenda:

(C Diga·se ao governo que apezar de parecer
o caso proposto de interesse individual, como
pela sua natureza e circumstancias, seja ata·
?ante .da dignidade do povo brazileiro, faça
lOquem' delle, e que, verificados os autores
a assembléa o autorisa para expulsar do ter~
ritorio do imperio os que 0 polluirãO.-Ând7·ada
Machado. ,,-Foi apoiada.

O Sr. Ribeiro de Andrada :-Legisladores !
Trata·se de um dos maiores atlentados j de um
attentado que alaca a segurança, e dignidade
nacional, e indirectaruente o systema politico por
nós adoptado, e jurado,

Quando se fez a leitura de semelhante atro
cidade, um silencio de gelo foi nossa unica

resposta, e o justo receio de iguaes insultos
á nossa representação, nem se quer fez a somar
em nossos l'(Jstos os naluraes sentimentos de
horror e indignação.

Dar-se-ha caso, que submer... idos na escu
ridãO das trévas tememos enc:ral' a luz? Que
a.mamentados C?1l1 o leite impuro do despo·
llsmo amemos mnda seus ferros e suas cadêas?
Ou que vergados sob o peso de novas op·
pressões, emtJ1udecemos de suslo, e nllo sa
bemos deitar mão da trombeta da verdade
e com ella bradar aos povos: (C sois t1'ahidos! ,;
Todavia não antecipernos juiws; não tiremos
ainda consequencias j consideremos o facto por
todas as suas faces, com todas as circum·
slancias, e accessorios, que o acompanharão, e
aggravarllo j então poderemos classificar a
natureza do crime ou crimes commeltidos.

Disse-se que semelhante attenlado estava no
caso dos crimes ordinarios, e era filho dos
abusos da imprensa j examinemol-o. Na noite
do dia tal, erão 7 para as 8 hOl'as, foi ata·
cado em sua botica no largo e ao pé da guarda
da Carioca, o boticario Da-..id Pamplona, pelo
s~rgento-mór Lapa, e capillfo Moreira, e hor
flvelmenle espancado.

E porque? Por ser brazil~iro resoluto. Por
quem? Por perjuros, que menoscabando a
religião do juramento, e cobertos com o manlo
postiço, e emprestado de brazileirismo, pagão o
beneficio de os havermos incorporado á nossa
nação, com repetidas traições, e persuadidos
talvez de impunidade, cevão seu o:lio contra
~lÓS! derramando o nosso sangue, e solapando
IDdlrectamente as b ses da nossa indepen
dencia.

Infames! Assim agradecem o ar que res
pirão, n alimento que os nutre, a casa que os
abriga, e o honol'Ífico encargo de nossos defen·
sores, a que indiscretarnente os elevámo. ! Que
fatalidade, brazileiros I Vivem enlre nó~ estes
monstros, é vivem para nos devorarem I Nole·se
que a guarda não acudio estando proxima, e
devemos crer que teve ordem para isso j que
não houve abuso de imprensa, houve sim culpa
de ser brazileiro e resolulo.

Grande Deus I E' crime amar o Brazil ser
nelle nascido, e pugnal' p~la sua independe~cia,
e pelas suas lei:;! Ainda vivem, ainda sup
portamos em nosso seio semelhantes féras !...

(O orador foi interrompido pelos apoiados
de alguns S1's. deputados, que com enthu·
siasmo applaudirão o discurso, e pelos que
repetio o povo das galerias e sala.)

O SR, PRESIDENTE recommendou o silencio,
lembrando o regimento; mas crescendo o
susurro, e ajuntando·se as vozes do povo ás dos
Srs. deputados, que chamavão á ordem, de-o
clarou levantada a sessão. Era 1 hora e 20
minutos da tarde.

O MESMO SR. PRESIDENTE deu para ordem do
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dia o projecto de constituiçllO.-José Antonio da
Silva ~Iaia, secr tario.

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA

PARA FRANCISCO MUrilZ TAVARES

A assembléa geral constituinte e legislativa
do imperio do Brazil, sendo·lhe presente o
parecer da com missão de constituição sobre o
requerimento, em que V. S. pedio a sua
dero issão de deputado, pelo motivo de se ver
atacado na sua honra em o periodico intitulado
-Sentinella da l'ibel'r]ade na gtLarita de Pel'
namb1LCo-: Manda participar a V. S., que nllo
podendo conceder-lhe a pedida demissão, deve
con tin uar a elesem penhar neste congresso as
augustas funcçoes, de que se acha encarregaqo.

Deus guarde a V. S. Puço da assembléa, em
8 de Novembro de 1823.-Miguel Galmon du
Pin e Almeida.

PARA FRANCISCO V1LLELA BARBOZA

IIIm. e Extn. SI.-A assembléa geral con
stituinte e legislativa do imperio do Brazil,tendo
mandado officiar ao governo na data de 11 de
Outubro deste anno, para declarar o fficio de
9 do mesmo mez, em que se nao espicificarão
todos os tres motivos, que a mesma as embléa
teve cm COD ideração, quando resolveu que o
dia ] 2 do referido mez fosse declarado de
festa uacional j e constando-lhe que na portaria
expedida pela repartição dos negocios elo im
perio aos diITerentes tribuuaes, em que se lhes
participou aquella resolução, sómente se apon
tará o motivo de ser aquelle dia o do anni
versa rio da acclamação de S. M. Imperial:
manda participar ao governo, que deve re
formar a obredi ta portaria na con form idade do
citado officio de 11 de Outubro. O que V.
Ex. levará ao conhecimento de S. ·M. Impe
rial.

Deus guarde a V. Ex. Paço ela assembJéa,
em 10 de Novembro de 1823.-Miguel Calmon
dtL Pin e Almeida.

PARA o ME MO

l1\m. e Exm. Sr.-A a sembJéa geral con
stituinte e legislativa do imperio do Brazil, ap
provando o pal'ecer das commissOes rt'uuidas
de constituição e legislação, sobre o olicio dos
tres membros da junta provi oria de Pernam
buco, e o do governo da Parabyba, no pri
m eit·o dos quae se expõc o facto de ter a
tropa depo to o governador da arl1lilS, e o pre
sidente e secretario da referida junta, e no
segundo se refere o projecto de igual demis ão
de alguns membros do governo provi orio da
Parabyba, cujos officios lhe forao remetlidos
pela reparliçll.o dos negocios do imperio em 9
de Outubro desto anno: manda participai' ao

governo, que nll.o tem, quanto á Jibel'dade de
imprensa, outro caminbo a seguir, que não
seja o da promulgação de lei, que vai entrar
em discuss1\o ; c que quanto ás providencias
que exige como necessarias, deve o mesmo
goveroo indicaI-as para que a assembJéa, to'
mando-as em consideraçãO, delibere o que fôr
justo, O que V. Ex. l8vará ao conhecimento de
S. M. Imperial.

Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em
10 de Novembro de 1823.- JJfiguel Gctlmon
dtL Pin e Almeida.

e

Sessão elD 1.1. de NovelDbl~o

PRESIDENCIA DO SR. ll1ACIEL DA COSTà

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas
da manhã, fez-se a charnada, e acharão-se
presentes G4, faltando com causa os Srs, Pe
reira da Cunha, Ribeiro de Rezende, Teixeira
Vasconcel1os, Carneiro de Campos, Oliveira
Maciel e HoUanda Cavalcano; e sem ella os
Srs, Rodriguf~s Velloso, bispo cape]]ão-mór,
Gama, Rodrigues de Carvalho, Pacheco e Silva,
Carvalho e Mello, I ogueira da Gama, França,
Rodrigues da Costa, Fen-eira de Araujo, Costa
Barros, Furia Lobato, Monteiro de Barros, Re
zende Costa.

O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão e
lida a acta da antecedente, fOI approvada de
pois de satisfeitas algumas observações do Srs.
Andrada Machado e Paula Mello.

Neste tempo entraràO na sala os Srs. bispo
capellão-mór, Rodrigues Velloso, Costa Bal't'oS,
Rodrigues da Costa e Gama.

O Sr. Lopes Gama lembrou a necessidade
de uma ordenança effcctiva para o serviço da
secretaria, e requereu que se admiltisse a lei
tura de uma proposta a este respeito, que ha
muito tempo se achava feita.-Não se tomou
em consideração.

O Sr. Andrada Machado :- Sr. presidente,
tenho que fazer uma proposta, que requeiro
se tome logo em consideraç!io para se deli
berar sobre ella. A situação da capital do Rio
de Janeiro me determina a fazei-a. O dia de
!lontem foi um dia muito notavel; as tropas
estiverão em armas toda a noite, e correndo
a cidade a puzerão em geral inquietaçãO j os
cidadãos pacificos não dormirão; e propagando
se vozes de se atacarem alguns deputados,
foi preciso tomar cautelas, e velar em defesa
propria.

A' vista disto cumpre-DOS, como sentinellas
da naçãor vigiar pela sua segurança.

Sua Magestade acha-se actualmente no seu
palacio rodeado de todos os corpos, até dos de
artilbaria, o que indica haver causa que, sup
po~to a não conheçamos, àeve ser da mais alta
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consideraçãO. E como nós somos respon aveis.
á nação, pr'oponho que esta assembll'::a se de
clare em sessão permanente, e que se de-tine
uma ueputação para pedir a Sua Magestade
que pelo governo se no tran, mitlãu os mo·
tivos de t:lo extraordinarios movimentos nas

_ tropas, e o que obriga a que os corpos estejll.o
com ca rtuxos embalados como pro 111 ptos para
ataque, quando não apparece razão para isto.

Sr. presidente, o mundo nos vê; a nação
nos escuta; o descuiúo em tal caso não me
rece desculpa, nem em um corpo legislativo têm
lugar os descuidos. _

Estabeleçamos pois as nossas communicilções
com o governo, e para isso se forme uma com·
missão especial, afim de deliberar-se com co
nhecimento prompto sobre as medidas que
parecerem mais convenientes, Eu mando á
mesa o que escrevi sobre este objecto

INDlCAÇÃO

«( Proponho: 1.0 Que se declare sessão per·
manente emquanto durarem as inquietaçOe da
capital:

cc 2,° Que se depute a Sua Magesta.de Impe
I'ial, rogando que o governo communique á
assembléa os motivos dos estranhos movimento
militares que perlllrbão a tranquillidade desta
capital:

te .3." Que se- escolha uma eommissllo espe·
cial, que v~gie sobre a seguridade da cÔrte, e
se commuruque com o governo e autoridades,
afim 1e deliberar·se quaes as medidas extraor
dinaria que uemaudão as nossas delicadas cir·
cumstanciali.-dndrada jl{achado, )

O SR. PRESIDENTE: -Sei que a minha I'eso·
lllÇllo de J~vaatar hontem a sessão desagradou
a alguns dos 81'S. deputados, e eu entendi que
fiz nisso o meu dever. NãO quiz 'tomar sobre
mim o permitlir que se franqueasse o seio da
assembléa ao povo immenso, que nãO cabendo
nas galerias mostrava desejo de assistir á
sessãO: plOpUZ o negocio á deliberaçãO, e por
voto unanime se resolveu que se IIJe abrissem
as portas da sala, a qual foi immediatarnente
cheia, Logo que cessou o rumor, tomei a pa·
lavra para fazer ver ao povo alli I'eunido quão
grande era a confiança que nelle punhão seus
representantes, franqueando·lhe o sanctuario
em qu~ livremente expunhão sua'S opiniOe:s,
os quaes por isso mesmo tinhão direito a esperar
que um povo tão generoso se conduzisse com
todo o acatamento e moderação; que no ca o
contrario, ao primeiro signal de approvação ou
desapprovação do que se dis esse na as embléa,
eu cumpriria o que manda o regimento. NãO
aproveitou isto nada, porque afogueados os
espiritus, interrompel'll.O o orador, e IUI'antou
se urn motim lal que ninguem se entendia, e
apenas ouvi as vozes de alguns dos Srs, depu·

tados que pedião fortemente li exccu '1\0 do re·
gimento.

Teste estado de COU:s3S, e depoi de ordenar
repetidas vezes silencio inutilmenle, que tinha
mais qne esperar? Que se "0111 pesse el11 ex
cessas? E quem será capaz de calcular torla a
extensão das consequcnci'ls? Pelletrado então
do Illeu devei', e querendo afa-tar de mito
uma enorme responsabilidade, levanlei a sessno,
o que nenlwm mal podia acalTctar ao bem na·
cional.

o Sr. Alencar: - E tou persnadido que
V, Ex. obrou muito bem, mas como menciona
que a a:s embléa dispensou o regimento con·
sen.lindo a entrada do povo no recinto da ala,
pal'eceudo deduzir que e1esta permissão s ori·
ginou o motilo, direi qne oão estou conv ncido
disso.

NãO foi esta a pl'imeil'u vez que da parte do
povo e faltou á devida attenção, bem que logo
se cOll1lDedisse apenas foi advertido: e pOI'lanto
não vejo razão para alll'ibuil' á sua entrada na
sala o que hontem aconteceu; eu fui o qne
propuz a sua admissD.o porque estava erto
qne o publico 1111.0 era capaz de faltar ao res·
peito devi lo á assembléa, e que antes seria
mui sujeito ás suas deliberações, Eu nllo es·
pel'o delle outra cousa; e se hontem se de·
masiou, no que não fez bem, hou verão moti vos
extraordinarios para isso, que nada têm de
COlllmUI1l com a sua entrada na sala. Pareceu·
me que devia fazer esta renexãú, sem que com
isto pretenda atacar a determinação de V, Ex.

O Sr. Andrada Machado :-Como apoiei
hoatem a proposta do SI'. Alencar, direi
tambem alguma cousa, No regimento não e
prohibe a enlt'3da do povo neste recinto, e
pOltanto não foi preciso dispensal·o; mas
qllando o fosse, tinha mandado quem podia
fazel·o j e todas as vezes que hou ver povo que
não c,\iba nas galerias, en serei de voto que
se admitia a ouvir junto de nós. Agora o que
eu creio é que não se exec:utou o \'egimento,
porCJue este só manda levantaI' a sessão em
caso extremo, sem que baste pal'a isso qualquer'
inquietaçãO ou l'uido rle vozes, O SI', presi·
dente devia fazer as suas admoestaçoes, e ó
quando fosse a ellas renitente o po 1'0 é que
poderia levantar a se".;;l1o. Acho qne houve
medo de mais, e c 'te usto excessivo menos·
caba o povo brazileiro, o· mais pacifico de
quantos tenho visto. O que requeiro pois é
que o regimento fique em seu inteil'o vigor, e
que se proceda de modo que nào se caia em
excessos.

Na' cÔl'les de Li boa, estando eu a fallar, fui
atacado por gritos de nUll1ero:sa mullidllo das
galerias, e nem pOI' isso se levantou a ses:;l1o ;
o presidente bradou, e paI' fim obedecerllo.

Em Ol:tl'a oecasiãO até se ouvirão gl'ito de
mala, ?nata; e o presidente baten Ua me~al
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talvez cinco ou seis minutos, e o povo accom
modou-se, sem SP. dar' o máo exemplo de
levanlar a sessão, apezar de se ouvirem propo
sições horriveis. Entendo pois que os apoiados
que honlem se derão, não podino julgar-!'e mo
tivo bastante para levantar a sessão; bastava
chamar á ordem, e esta seria conservada,

O SR. PRESIDENTE: - O illustre deputado é
que se engana, poí'que.o regimento é contra
eJle em ambos os pontos. Quanto ao 10 está
bem claro no art. 193 que diz:

« Nllo poderá assistir ás sessOes maior nu
mero de pessoas estranhas do que aquelle que
bem couber no lugar destinado. l)

Logo, é manifesto que não podia eu tomar
sobre mim a novidade que se pedia de se
admiLLir o povu na sala das sessões, lugar sa
grado, onde os deputados devem estar desas
sombrados e livres. Quanto ao 2", aqui está o
art. 196:

l( Quando a inquietação do publico, ou dos
deputados, não puder cohibir-se pelas admoes
taçoes do presidente, poderá esle levantar a
sessão. ))

Ora, eu penso que ninguem negará ter ha
vido, não simples inquietação: mas um motim,
e [::11 que ninguem se entendia, nem se ouvia,
nem erão aLtendidos o orador e outros senhores
que pedião silencio e attenção.

Ao exemplo do que se passou nas côrLes de
Portugal, respondo que não sei o que lá houve,
que nunca as tomarei para norma de minha
conducta; e que em casos taes prefiro perder
antes _por prudente que por valentão.

O Sr, Andrada Machado: - Eu não pre
tendo dar a lei a V. Ex, ; o que digo é que pr-e
cisamos que o regimento se execute, e que
se não está bem claro que o expliquemos, fi
xando uma regra para o futuro.

Eu confio que nunca nos será precisa, porque
o povo brazileiro tem um caracter Dltli pacifico,
e nunca dará motivo para se levantar a sessão;
mas bom é que haja a prevenção; e eu desejo
que se estabeleça expressamente que só depois
da 1" e 2" adverteneia inutil se possa levantar
a sessão.

Eu mandarei á mesa na occasia.o competente
uma indicação para intelJigencia do art. 196.

O SR, SECRETARIO CAUION deu conta de uma
felicitação dos ju~es ordinarios do julgado de
Curvello.-Foi recebida com particular agrado.

Deu ,lambem conta das participações de mo
leslia dos Srs. Carvalho e Mello e Nogueira da
Gama.-Ficou a assembléa inteirada.

O SR. SECRETARIO CALAION:- Como veio á
mesa a indicaçãO do Sr. Andrada Machado, e é
de materia estranha á da ordem do dia, é
necessario que se decida pela assembléa se
entra ou nllo em debate agora, como requereu
Oseu au:or.

o SR. PAULA E MELLO :-Lembro que é pre
ciso observar o regimento no que determina a
respeito da urgencia das proposlas.

O SR. ANDRADA MACHADO :-Eu já declarei
que o negocio é da maior urgencia; o que se
segue é decidir-se pelo debate se ha ou não
essa urgencia por mim indicada.

Seguia-se entao a leitura da indicação; finda
ella o SI'. presidente propaz á votação a ur
gencia, e sendo esta apoiada e approvada,
entrou a Dlateria em discussão.

o Sr. Montezuma : - Sr, presidente, em
todos os semblantes lenho visto hoje pintada
a inquietação que sobresalta os habitantes
desta capilal, em que é geral a consternação e
o SU'lto; e creio que a ningueln mais cumpre
acompanhaI-os na sua magua do que aos re
presentantes da nação.

Eu assim o faço; e encarando o~ seus
males, poslo que gl'andes, não me acobardo;
tenho o cOl'ação assás corajoso, a alma bas
tante energica, para no meio das desgraças
publicas procurar remediaI-as, e embal'aça'r a
rui na da patria.

Ao vêr familias espavoridas fugirem, e es
palhado em geral o pavor e o suslu, meditei
algum meio de remediar os males dos meus
concidadãos, e não lenho achado nenhum pre
ferivel ao lembrado pelo Sr. Andrada Ma
ch.ado. Eu tive em visla propÔr a suspensão
das sessOes da assembléa até se saber ele Sua
Magestade as causas e os moti vos de tão
grande perturbação, e que se vissem tomadas
as medidas proprias para a apasiguar, mas
quaes serião as consequencias daq~lella sus
pp.ns~o ?

A primeira, e muito funesta, era quebrar-se o
vinclllo da união dos dous poderes, que nunca
esteve mais em perigo de dissolver-se do que
na situação presente; depois, sendo nós os es
colhidos da nação deveriamos desamparal·a, em
lugar de lhe acudil' por meio de acertadas deli
berações em que podemos autorisar o governo
para obrar segunde convier em beneficie da pa
tria? TãO, senhores, ao con~rario devemos
aqui permanecer para debater as medidas que
lem brarem, para olhar e acudir a lodos os lados,
e para ol'denar os remedias mais propl'ios, e
com a maior promplidão passiveI. ,Nenhum
oulro partido póde tomar a assembléa nas
actuaes circumstancias que n:1o seja o declarar
se em sessão permanente, e dirigir uma depu
tflÇão a Sua Mageslade.

Esle partido me parece tanto mais sensato,
quanto eu estou persuadido que nenhum de nós
se interessa pela causa da nação como o seu
chefe, (Apoiados.) Nenhum de nós deseja tanto
a spgurança publica como elle, .não só pelo in
teresse geral, mas até pelo seu interesse parti
cular. Portanto, senhores, não hesitemos um só
momento em mandar uma deputaçllo á Sua Ma,-
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gestade para que nos communique as causas, e
os motivos de retirar para fóra da capital a força
armada, de que se acha actualmente rodeado, e
ponhamos já em pratica o mais que lembra o
Sr. Andrada Machado na sua indicaçll.O, que eu
inteiramente approvo.

o S"I'. Alencar : - Sr. presidente, estou
muito persuadido que da energia á precipilaçll.o
nll.o vai mais que um passo, e a precipitaçllo tem
sido nas assembléas constituintes a causa da sua
quéda. Será possivel que esta assembléa que até
ao dia de hoje se tem sustentado com prudencia,
se lembre agora de dar passos precipilados!
Nada, senhores, nada de energia detnasiada.
Eu nM tenho visto tantas inquietações como
figurão os ilIustres preopinantes, IlOuverll.o, é
verdade, movimenlos de lropas, mas parece·me
que n1\o têm causado tão extraordinaria tristeza.
Na tranquil1idude da minha r.onsciencia ano
dando nas ruas desta cidade, I que marchavão
tropas para S. ChristovãO, e ao mesmo lempo
me lembrei que talvez assim fosse preciso para
o socego publico. Não duvido votar que se officie
ao governo para nos instruir sobre o objecto
dos movimentos da tropa, visto que elles pa·
recem inquietar a assemblé~, mas para que ha·
vemos crear já essa commissão especial de que
falla a indicaçãO do Sr. Andrada Macbdo ?
Para que ha de ir uma deputaçãO sahida do
seio da representação nacional consullar Sua
Magestade?

Sr. presidente, o nosso sllstentacu lo é a
opinill.o publica, é preciso nllo a perder. Nós só
fazemos leis, e se algumas providencia]> agora se
precisll.o, não nos compete dál-as, a aulo.ridade
executiva não existe nesta assembléa, tome
pois as medidas necessarias quem deve tomal
as, e com inteira independencia, e n6 veremos
os resultados. E quaes p6dem ser estes? Por
ventura Sua Magestade tem interesse na disso
lUÇãO da assembléa? Que fariãO a provincias
se ella se dissolvesse? Sr. presidente, se tal
desgraça succedessc, desmembravno-se as pro
vineil1s, o imperio nllo era mais imperio, e o
imperador deixava de ser imperador. Mas elle
seguramente não quer isto. Pela sua propria
gloria, pelo seu amaI' proprio, nno p6de tal
desejar.

Portanto, procedamos com prudencia, peçrlO
se informaçoas ao governo sobre as causas dos
movimentos das tropa, para se ver o que convém
obrar, mas não de prezemos a experiencia, nada
de precipitaçOes, nada de energia demasiada.
(Apoiado.) Se alguem dp.seja .ver dissolvida a
assembléa, dissolva·a, eu nunca contribuirei
para isso. A prudencia tem sido a nossa guia,
continuemos com elJa.

a Sr. Andrada Machado: - Sr. presidente,
o illustre preopinante é muito observante de
regras geraes, porém é feio que nao saiba descer
a particularidades quando elJas sAo precisas. A

TOMO VI

precipitação é um defeito, mas a frouxidl'1o
tambem nAo deixa de o ser. . .....

O nobre deputado fallou na tranquillic1ade da
sua consciencia, que acompanha empre o
homem que nllo falta aos seus deveres, mas
eu areia que essa tranquillidade que tem o
ilIustre deputado lambem a têm lodos mais.
(Apoiado.) Nem penso que lenha raz!lo para
se persnadir que é mais capaz de sentimentos
de virtnde, e de bom compoltamento do que os
outros.....

O SR. ALENCAR: - Eu interrompo o nobre
deputado para requerer a ordem, eu nllo o ala
quei, nem apontei falta de deveres a ninguem.
• •..••. f A' m'dem, á o?'dem.) Estou na
ordem, não injuriei pe 'soa alguma. Notei de
precipilada a medida de se declarar a assem
bléa em sessão permanente, porCJue assim o
enlendo, pois não a julgo precisa para nos com
municarmos com o chefe da nação, e irmos
com elle de accôrdo, como julgo inclispensavel.
Eu creio ter-me explicado bem e escuso re
pelir-me.

O SR. ANDRADA MACHADO :-(NãO se entendeu
o tacbygrapho Possidonio.)

o Sr. Ribeiro de Andrada : - TI'ata-se de
providencias instantaneas, e para se dareOLeslas
providencias, é preciso com tempo nomeai'
uma commissão ad-hoc para apresentar já e já
o seu parecer, e para que se julgue e delibere
sobre a3 medidas proposta é tambem ne·
c.es aria a sessão permanente. Não devemos
pois separar-nos daqui emquanlo a tranquil
\idade publica não estiver recuperada, Sobl'e
estes dous ponto eu apoio a indi açl1O.

Inlerrolllpeu·se então o debate por se annlln·
ciar que estava á porta da sala um omeial mi
lilar que li'azia um ofTieio do ministro de estddo
dos negocias do imperio 0001 recommendaçi\O
de o entregar pessoalmente ao Sr. ecrelario
Calmon a qu lU e'ra dirigido.

Foi o me mo Sr. s\::er tario receber (), dito
omcio, e o leu, con(;ehido nos lermos se
guintes :

cc Illm. e Exm. Sr. - De ordem de Sua Ma
gestade o Imperador levo ao conhecimento de
V. Ex., para fazer presente á 3ssembléa geral
constituinte e legislativa deste imperio, que os
orticiaes da guarniç1'LO desta côrte viel'll.o no dia
de honlem represenlar submis amente a Sua
Magestade Imperial os insl;ltos que têm sofIrido
nó que diz respeito á sua honra em parlicular, c
rn'Órmenle sobre a falta do alto dec6ro que é
_devido á augusta pessoa do mesmo senhor, endo
origem de tudo certos redactores de periodicos, e
seu incendiaria partido: Sua Mageslade Imperial
tendo-lhes respondido que a tropa é inteira
nfente passiva, e que n!'lo deve ter' influencia
alguma nos negocias politicas, querendo, com·
tudo evitar qualquer desordem que pudesse
acontecer, delibrrou, e sahio com a mesma

87



290 SESSÃO EM 11 DE NOVEMBRO DE 1823

pal'a fóra da cidade e se acha aquartelada
no campo de S. Christovão. Sua Magestade o
Impel'ador certificando primeiramente á assem
bléa da subordinação da tropa, do respeito
desta ás autoridades constituidas, e da sua fll'me
adhesao ao systema constitucional, espera
que a mesma assemblêa haja de tornar em
considel'açno este objecto, dando as providencias
que tanto importão á tranquillidade puhlica.

cc Paço, 11 de Novembro de 1823. - Fran
cisco Vilella Barbosa.- IIlm. e Exm Sr. Miguel
Calmon du Pin e Almeida. »

Requererrto algu ns Sl·S. deputados que fosse
remetliuo a uma comrnissão, mas o Sl·.-Ribeiro
de Andrada pl'OpÔZ que devendo ser promptas
as providencias, tanto' ela virtude da indicação
do Sl'. Andrada Machado, como do officio que
se acabava de ler, era necessaria a nomeaça.o
de I)ma co-mrnissao especial.

O SR. PRESIDENTE consultou:1 assembléa sobre
a nomeação da commiss!lo especial, e decidio-se
que se nomeasse.

Entrou depois em duvida se deveria ser no
meada pela assembléa ou pelo Sr. presidente,
e tendo havido algum debate resolveu-se por
voz geral C/ne fosse nomeada pela assembléa.

Neste tempo chegou e tomou assento o Sr.
Rodrigues de Carvalho.

O Sr, Andrada Machado: - Depois de se
ter recl:bido o omcio do governo, é desne
cessaria a segunda parte da tainha indicaçao, e
por isso peço licença para a retirar. - Foi-lhe
concedida.

Procedeu-se á nomeação da commissao cujos
membros se assentou que fossem cinco: e sa
hirllo eleitos os Srl!. Araujo Lima com 32 votos,
Vergueiro com 30, Brant Pontes com 28, harãO
de Santo \.mal·O com 25 e Andrada e Silva
com 23.

Feita a nomeação suhirão da sala os mem
bros nomeados, para da 'em o seu parecer
quanto antes.

o Sr· .Paula e Mello : - A materia da indi
cação do Sr. Andrada Machado tem tão estreita
connexão com a do officio do ministro de
estado, qpe eu requeiro que vá á mesma com
missão para dizer sobre eUa o que entender.

O SR. PRESIDE TE propôz o reqUl:!rimenLo, e
sendo approvado, foi remettida a indicaçao
á commissão, para ~ar o seu parecer sobre a I"
e 3' parte, porque a 2' a retirál'a o seu autor.

O SR. SECRETáRIO GALv!o : - Participo á as
sembléa que o commandante da guarda acaba de
prender um dos espectadores que nas galerias,
segundo dizem, profet'ia ,,!gumas palavras contra
as Srs. deputados. O exame do caso pertence
á commissão 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 regi-.
mento.

Entrou-se então na ol;dem do diu, emquanto
não chegava o parecer da commissão especial,
e leu-se por isso o seguinte artigo do pro
jecto de constituiçao:

(C ArL. 22. A lei cõnserva aos inventores a
propriedade das suas descobertas, ou das suas
pwducções, segurando-lhes privilegio exclusivo
temporario, ou remunerando-os em resarci
menta da perua que hajão de súffrer pela
vulgarlsação. » - Foi approvado sem discussão.

cc Art. 23. Os esc:riptos nllo são sujeitos á
censura, nem antes nem depois de impressos,
e ninguell1 é responsavel pelo que tiver es
cripto ou publicado, salvo nos casos e pelo
modo que a lei apontar. »

o Sr. Paula Mello mandou á mesa o seguinte
requerimento:

cc Proponho que se remeUão os dous artigos
que b'atão de liberdade d'imprensa, á com
missão respecti va, para marcar os casos pelos
C/uaes se fiea responsavel. - Pattla e Mello. »
-Foi apoiado.

Fallarão alguns Srs. deputados, e pergun
tando o Sr. presidente, depois de se julgar
discutida a materia, se poria a votos o reque
rimento em globo. - Decidio-se que nao.

Propoz então á assembléa se approvava que
se marcassem já os casos de l'esponsabilidade
por abuso de liberdade d'imprensa. - Venceu
se que n1\o, e ficou por isso sem efi'eito o que se
requerera.

Proseguio-se portan to na discuSSãO do art. 23,
e julgando-se afinal discutido, foi posto á vo
taçilO, e approvado. '

cc Al'L. 24. Aos bispos porém fica salva a cen
sura dos escriptos publicadps sobre dogmas e
moral, e quando os autores, e na sua falta os
publicadores, for~m da rciigillo catholica, o go
verno auxiliará os mesmos bispos para serem
punidos os culpados. "

O SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE mandou á
mesa a seguinte emenda suppressiva :

cc Proponho que se supprilOa o art. 24. -Al
buqLUJ'l'que. » -Foi apoiada.

Por dal' a hora destinada aos pareceres de
com missões ficou ãdiada a discussão.

Entrou em debate o parecer relativo ao reque
rimento de David Pamplona, adiado na sessllD
antecedente,

o Sr. Ribeiro de Andrada : - ( Nada es
creverão os tacbygraphos do seu discu rso.)

O Sr. Rodrigues de Carvalho: -Sr. presi·
dente, sou cidadao brazileiro, e como tal tenho
o direito de exprimir livremente minhas idéas,
comtanto que nào enc.ontrem as leis e ;)
moral. Sou deputado, e nesta qualidade não
sou responsavel por minhas opinioes expen·
didas neste recinto, uma vez que se nao op
ponhão ás bases fundamentaes que a nação in-
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leira implicitamente nos deu: religião, inde
pendencia, e mona1'chia. Sou membro da com
missllo que deu o parecer em questllo, e como
tal tenho direito e até devo produzir as razões
em que me fundei. Vejo os meus illustres coI
legas um pouco receiosos de sustentar o pa
recer que assignárão, e com effeito o apparato
da sessão de hontem infundio algum temor,
mas eu nunca tert'i medo de fallar perante o iI
lustre povo que me escuta,

O povo desta cidade é um modelo de mode·
raçllo: bastantes provas nos tem dado j e se
bontem se deslisou dos deveres que lhe impõe
o regimento, foi a isso incitado. Digo o povo e
não a nação, como et'l'adamente ouço de con
tinuo aqui chamar aos espectadores: e digo
!tem, porque se para a :a~s!l:nbléa fazer sessllo é
necessario que estejllo na sala 51 deputados, o
que quer dizer a representaçllo de um milhllo
quinhentos e trinta mil habitantes, como posso
eu chamar nação á diminutissima parte do povo
que occupa as galerias? Eu nM tenho medo,
torno a dizer, deste honrado povo; tenho
medo de mim, e tenho medo dos meus col!egas,
de mim porque no fogo da questllo póde ser
que immoderado patriotismo me al!ucine a
pauto de nllo exprimir com exactidão minhas
idéÇls; de meus collegas porque capitularáõ
proposito o que póde ser erro da minha intel
Jigencia ou de expressll.o.... , , , , ... ,

Declamações vagas não são meios de per
suadir j argumentos de razão convencem,
aquellas indispoem. Eu lenho bastante docilidade
para abraçar a razll.o uwa vez demonstrada;
na minha balança pesa sempre pouco a minha
opiniãO, e continuamente dou provas disso, A
lei da liberdade da imprensa, que está em dis
cussão, foi redigida pelo meu il1ustre collega
o Sr. Maia e por mim; e eu entregnei o pro
jedo ao iIlustre deputado o Sr. Autonio Carlos
que lhe fez algumas alterações que prom
ptawente abracei e adoptei, de maneira que
o projecto é igualmente do voto deste iJJustre
deputado.

Quem obra assim não sustenta opiniões por
capricho, e cede facilmente á r-azão. Sr. presi
dente, eu não venho adular reis nem povos;
sempre fui franco, e protesto morrer franco.
Como deputado tenho sempre duas illJagens
presentes ao meu espirito-consciencia e nação.
-NãO posso desligar estes dous objectos, e é
necessario conservaI-os unisonos e conformes,
Ha quatro dias que um honrado membro
mostrou na commissão de justiça civil e cri
minal um requerimento do cidadão David
Pamplona em que este se queixava de umas
pancadas j afeiou-se o caso, e eu não achei
senllo um acontecimento muito ordinario j

depois foi o requerimento apresentado por
outro honrado membro a esta assembléa,
e por eJJa mandado á commissllo.

Diz o requerimento que estando o cidadão á

porta tIa sua botica, no largo da Carioca, ás
7 horas da noite, fôra atacado pelo major
Lapa, o qual lhe dera umas cipoadas, de que
resulLára uma .contusl!.o na orelha direita, e
outra no ante·bl'aço esquerdo; que afinal o
offensol' lhe pedira perdãO, dizendo,lhe que
a aggressllo tinha sido obra do engano, por
se lhe haver figurado ser o oITendido o es
cripta r que em um dos pel'Íodicos se assig·
nára- O brazileiro resoluto.-O queixoso diz
em seu requerimento que o aggressor ao des
carregar as pancadas gritál'a: Você não é o
brazileiro resoluto? A commissl!.o julgou que
este negocio devia correr os meios ordinarios, e
tal foi o seu parecer.

A commissão vio a exposiçl!.O de um successo
trivial, e esse mesmo nl!.o verificado, isto é, um
cidadllo á porta da sua casa insultado por um
motivo particular, sem haver fel'imento nem uso
de arma prohibida, e resullando só 40 insuILo
duas contusCles.

Mas supponhamos que o caso se revestia de
circumstancias aggravantes j como se I.H'ova a
sua veracidade? Bastará por ventura a expo
siçãO, sem se exigir corpo de delicto? E ainda
havendo corpo de delicto, e até provas de atro
cidades, que tinha a assembléa com isso? Erigir
se· hia em tribunal de justiça? Queixa-se acaso
o offendido de ter recorrido ao magistrado com·
petente, e denegar-lhe justiça? Nada disto
contém o requerimento j nem o podia conter
porque se sabe que nàO houve corpo de
delicto. .

A commissllo portanto seria injusta, e deveria
ser muito censurada se desse outro parecer, pois
qualquer que nãO fosse a remissno para os
termos legaes, sel'ia uma indigna parcialidade.
Todavia a comruissllo foi hontem atacada;
afeiou-se o acontecimento indicando-se o lugar
pelo asylo do cidadllo disse-se que fôra junto da
guarda; pretendeu·se inculcar que a guarda
tinha Ol'dem para nllo acudir j e que as pan
cadas forllo dadas por ser brazileiro o offendido;
trabalhou-se por fazer do caso uma ofIensa na
cional, e tirou-se daqui argumento para increpar
á com missão por dizer que o caso pertencia ao
poder judiciario.

Eu nl!.o conheço violaçàO do asylo domes
tico em um ataque feito na rua, só porque
o offendido está á porta da casa; excepto
se este cidadl!.o tem fóra della um adro como
o das igrejas. A casa do offendido fica no meio
de um quarleirll.o saliente no largo da Carioca,
onde ha um continuo e extl'aordinario susurro j

a guarda está em outra rua, mais de vinte
passos recolhida para dentro, como todos
sabem, e não era possivel que na distancia
de mais de sessenta passos que ha da botica
á guarda, ouvisse esta o saido das pancadas.

Posto isto, como se pretende já fazer cum
plice toda a guarda, e o general das armas,
ou essa autoridade que lhe deu semelhante
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ordem? Para isso eL'a pl'eciso que houvesse
convençao anterior, com sciencia de que se
havião de dar as pancadas; ora, merecerá
crença tal asseveração? Querr. não vê.o esmero
que ha em empenhar a naçllo no facto,
figurando-se que o. cidadão fôra offendido
por er brazileiro, e em sua pes oa a naçàO
inteira, apezaL' de se declaraL' no requerimento
que as pancadas eL'ào para o cidadão autoL'
das carta!;; assignadas pelo brazilei'ro 1'68oluto ?
A qualidade de brazileiro não é a que in
citou o aggressor, forao as carlas ; e para se
conhecer quaes erllO essas cartas dá-se a ca
racteristica da assignatllra que é brazileil'o re
30luto, assim como podia ser o p01·tttg'tLez, o
francez, ou o inglez 'resoluto; P. o effeito seL'ia
o mesmo, porque a materia das cal'tas é a
pedra do escandalo, e não a patria do autor.

Eu, SL'. presidente, nllo conheço o cidadão
ofTendido ~em os aggressores; já ouvi dizer
que Pamplona era filho de umas das ilhas
do Açores; não sei se é verdade, mas se o
é, como cone fama, onde estará a nacionali
dade offendida? Seja purém assim, ou não
seja, o que a commissão vio é que a causa
deste aconlecimento foi um abutio da liberdade
da imprensa; o que sabe a commissll.o é que
a lei deve ser igual para todos, como diz o
nosso projecto de consLituiçao ; o que sabe a
commissll.O é que a lei nllO deve seL' retroacti va,
e que o legislador atLende a l'azões geraes e
não a ca;;:os particulaL'es.'

Quando alguns cidadaos desta cidade ge
miao presos por deliélos imaginarios, e tanto
que todos fOL'ão absolvidos, e no fim o pro
cesso appareceu obra da intriga e calumnia,
eu propuz o projecto sobre as socieuades se
cretas, e o § 2° motivou longos debates, por
mandaL' pôr em silencio os processos formados;
gritou-se entllo que a lei não devia ser re
troacliva, e apezar de se suspender alJi a
execuçào de uma lei barbaL'a pretendeu-se
sustentaL' o que estava feito antes para nao
apparecer exemplo de lei que abrangesse o
passado; e agora para condemnar pretende-se
que a comrnissão devia votar por penas novas
pll.ra delictos velhos, e que deJicto~ ! Delictos
que uas nossas leis nào sllo casos de devassa,
mas só de querelia, a qual não existe em
juizo.

Ouvi falia r em partidos, e na necessidade
de sustentar o brazileil'o; mas partidos silo
bandos, CacçOes, que valem tanto como des
unioes, dissensoes entre cidadãos. E um de
putado tem partidos? Eu nunca entrarei nelJes
como depulado; porque como homem e como
cidadllO os aborreço ~ trabalharei antes, e darei
o pouco que possuo para os extirpar.

Eu leio no projecto que s!l.o cidatl!l.os bra
zi!eiros os portuguezes residentes no imperio
na época da nossa emancipação, logo, como
admittirei a odio-a ditrerença que se pretende

pt'opagar! Se h<1 padidos extingullo-ee, tra
balhemos unicamente paL'a congraçal-os ; e se
é preci a uma lei que pu ua esses perigosos
banuos façamol-a j ei- o no.5'O dever; mas
querermos legi,:.I~II' de chofre, castigar com
penas desconhecidas, e ag~L'avar cl'imes pas
sados, nunca será o meu voto.

Fallemos claro; os indignos periodicos desta
cidade e de outras do BraziJ têm sido a
causa das discordias. Eu nllo leio 8entinellas,
Tamoios, e outros que taes, pOl'que delles só
tiro afflict;ões e tormentos; l'lntolho os males
que taes escL'iptos vão semeando, e como 11M
posso extinguil-os choro a miuha Ilullidade,
e quero antes ignorar o que se escreve, e
de que não colho fmcto algum, do que irritar
me, e offuscal' o 111eU entendimento com prejuizo
da minha razllo,

o Sr. Carneiro da Cunha mostrou primeiro
ter eutendido que o nobre preopinante se di
l'igira a elle 110 seu discurdO. Depois de fallar
sobre este ponto comparou o ataque feito ao
1'edactol' da Malagueta com o que fazia o
objecto do parecer em di~cussão ; e pretendeu
provar que se a a sembléa_ tivesse tomado em
consideração "aquelle primeiro successo nM
aconteceria o segundo. CE' o que se pôJe em
Sllmma colJigir do tachygt·apho.)

o Sr. Rodrigues de Carvalho :- Eu não
nOlL1eci nenhum .dos Srs. deputados j nem sei
como o illustre preopinante alludio o que eu
disse ao discurso que fizera, porque nitO foi
só quem fallou. Se n1lo lembrei o cas..o do
ataque feito ao l'ecl,1dtlL' da Malag'ueta foi por
delicadeza; mas já que se falia nelle, direi
que nenhuma compa 'açào tem esse insulto
horroroso com o caso do cidadao -que ora
se qneixa; o primeiro estava trancado em,
sua casa; esta foi atacada, e elle espancado
e ferido no centro da sua- familia por enca
retados que o deixáL'ão ás portas da morte,
da qual lllilagL'osamente escapou, não obstante
evadir-se aos scelerados.

Apezar de tudo, referido o attentado neste
congl'esso, julgou-se róra da competencia da
assembléa, e o illustre deputado foi rudemente
combatido; e agora em caso que não tem
paridade nem na gL'avidade da offensa, nem
no lugal', nem nas circumstancias, pL'etende
se nao só que a commissão se deveL'á ingeL'ir
no que não é das aUribuições do corpo legisla
tivo, mas que até devia incnlcaL' leis novas!
E serão estas as maximas du legisladoL' im
parcial e impassivel? A commissàO não podia
pensar assim,

O SR. PRESIDENTE declarou adiada a discuSSãO,
quasi ás tres horas da tarde, para ,se lêL' o pa
recer da commissllO especial.

o Sr. Vergueiro, como relator della, Cez a
leitu L'a nos termos seguintes :
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PARECEH

cc A commissao especial vendo o officio
do ministro dCJ imperio da data de hoje, no
qual participa que os officiaes da guarniç!io
desta côrte for[o hontelll representar a S. M.
Imperial os insultos que dizem ter sofIridà em
respeito á sua honra, e mórmente sobre a falta
do alto decôro devido á augusta pessoa de S. M.
Imperial, o que dizem ter origem em certos re
dactores de periodicos e seu partido incendiario ;
ao que S. M. Imperial respondêra lembrando
lhes o dever que a tropa tem de se conservar
inteiramente pacifica: -Que S. M. Imperial;
para evitar qualquer desordem, sahira' da
cidade com a tropa que se acha aquartelada em
São ChristovãO; certifica a subordinação da
mesma e igualmente o respeito ás autoridades
constituidas e firme adhesão ao systema consti
tucional ; conclue finalmente que a assembléa
tome este negocio em consideração, e dê as
providencias que tanto importão á tmnquillidade
publica.

c( A com missão sentindo muito os primeiros
movimentos da tropa, que puzerão -em inquie
tação o povo desta capital, muito se lisongêa do
acerto elas medidas momentaneas tomadas pelo
governo de S. M. Imperial; fazendo reunir a
mesma Iropa fóra da cidade para conserval-a
em subordinaçilo ; -scndo ainda mais sensi vel á
commissl1o a enunciação da falta do alto reslJeito
devido á augusta pessoa de S. M. 1m perial que
03 officiaes incluirao em sua representação com
que parece quererem reforçar a offensa sua pat·
licular de que se queixao.

«( Nãlí póde porém a commissilo conceituar
cabalmente os motivos verdadeiros e especiaes
que occasionarão aqueIJe triste acontecimento
pela generalidade com que vêm enunciados,
ignorando-se se for[o todos os of'ficiaes da guaro
nição, ou parte delJes, e quantos os que repre
sentarão; quaes os insultos e sua natureza j

quaes os redactores de periodicos, e os lugares
em que se achão esses insultos; qual o partido
incendiario, sua força e ohjecto.

c( A commissãoentra em maior duvida quando
compara os acontecimentos com a asserçll.o do
ministro sobre a subordinação da tropa, e res
peito da mesma ás antoridades constituidas; o
que serve a convencer a com missão que a crise
se resolverá favoravelmente, e que o socego e a
quietaçãO püblica se restabelecerá6 com faci!i·
!idade e promptidão.

c( Ainda quando a com missão tives"e mais
circumstanciadas informações, é de parecer que
ao governo ccmpele I' npregar todos os meios
que cabem em SUás altribuiçoes, e lembmr a
esta assembléa llS medidas legislativas e extt'a·
ordinal'ias que julgae necessat'ias j no que se
guramente encontrará a sua mais franca e
efficaz cooperaça.o i para o que é. a commissão
igualmente de parecer q'.le a assembléa deve

ficar em sessão peemanente, até que cheguem
as informações especiaes ,cima indicarias, e as
proposiçõe,; do governo.

«( Paço da assembléa, 11 de Jovernbro de
1823.-Nicoláo Pel'eh-a de OUIlt]JOS Verguei,·o.
-Felisberto Oaldei7'u Bmnt.-José Bonifacio
de And,'ada e 8ilva.-Pecl1·o de .Â1·a!.!io Lima.
-Barão de Sctnto Am(t7'o.ll-Foi approvado.

O M'ESMO SR. DEPUTADO leu tambem o se
guinte

PARECER

«( A commissão especial tomando em consi
deração a indicaçãO do SI'. Andrada Machado, é
de opinião: quanto ao 1° artigo, que a assembléa
continue em sessào permanente até reoeber as
informações que ora e pedem ao governo de
Sua Magestade Imperial j e quanto ao 3" só po-

. derá interpõe parecer uepois do eecebimento da
resposta qne mandar o governo.

c( Paço da assembléa, 11 de r ovembro de
1823. - Felisberto Oaldeira B,'unt. - J08é
Bonifucio de Andrada e Sibva. - Bal'ão de
Santo Amaro,-Ped,'o de Amujo Lima.-Ni
coláo Pel'eim de Campos Vergueiro. - Foi
approvado.

Declarou-se portanto qne a assembléa ficava
em se silo permanente, sendo incumbido o Sr.
secretario de expedir o oflicio ao governo na
fÓt'ma do parecer j o que assim se praticou nos
termos seguintes:

« Illm. e Exm. 81'.- Foi presente á as
sembléa geral constituinte e legislativa deste
imperio o o[ficio de V. Ex., datado de hoje,
em qne de ordem de S. M. o Impet'ador
participa á mesma assembléa que dirigindo-se
llOntem os oCficiaes da gnal'l1içãO desta cÔrte
á augu ta presença do me mo senhor, afilO
de representarem os insuILos que têm soflrido
no que diz respeito á sua honra em partí
culat', e mÓl'mente sobre a falta d,) alto de·
coro devido á sagt'ada pessoa de S. M. Im
perial, sendo origem de tudo certos redactores
de periodicos, e seu incendiario partido, re·
solveu Sua Magestade, depois de admoestar
aos preditos officiae, lembrandil-Ibes que a
tropa deve sei' inteiramente passiva em ne
gocios politicos, de til'aI-a para róra da ci
dane, e aquartelai-a no campo de S. Chris-

-tova.o, para evitaI' assim qualquer desordem,
que pudesse acontecer: certificando ao mesmo
tempo a assembléa da subordinação da mesma
tropa, do eu respeito ás antol'idades coosti
tuldas, e da sua firme adhesa.o ao systema
constilucional, e fina.lmente e;,;perando que a
assembléa haja ue tomat· em consideração este
objecto, e dar as providencias que tanto im
podãO á !ranquillidade publica.

c( Comquanto seja doloroso á assembléa o
acontecimenlo que deu lugar á inquietaça.o
sentida pelo povo desta capital, ella todavia não
póde deixaI' de louvar o acerto das medidas
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momentaneas tcmadas pelo governo de Sua
Magestade, fazendo sahir para fóra da cidade
a tropa, cujos movimentos produzirão aquella
inquietaçl\O. E nno podendo a assembléa to
mar em sua consideraç!lo este De~Clcio, por lhe
nno ser dossivel conceituar cabalmente os mo
tivos vE:rpoue,ros e espeeí'ase que occasionarão
aquelle extraordinario acontecimento, pela ge
neralidade em que vêm enulltiados, ignorando
se quantos forão os repre~entantes, se todos os
officiaes, ou parte clelles: quaes os insultos e
sua natureza, quaes os redactores dos perio·
dicas, e folhas em que se achão os mesmos
insulLos i qual por fim o partido incendiario,
e sua força e objecto: Tem a mesma assernbJéa

. resolvido que ao governo de Sua Magestade
compete empregar na crisc actual todos os
meios que c:lbem em suas altribuições: e
pTopôr á assembléu as medidas legislativas e
extraordinarias que julgar necessarias, certo de
que encontrará na representaç1l.o nacional a
mé\is franca e effjcaz cooperação: declarando
sessl10 permanente até que o governo de Sua
Magestade lhe transmitta as inform~ções es
peciaes acima indicadas, e as proposlçoes que
houver de fazer-lhe. O que V. Ex. levará ao
conhecTmento de S. M. Imperial.

(C Deus guarde a V. Ex.. Paço da assembléa,
em 11 de Novembro de 1823.-.Miguel Cal
?non du Pin e Abneida.-Sr. Francisco Villela
Barbosa. »

A's 6 boras da tarde pedio licença o Sr. barno
de Santo Amaro para se retirar por incom
roodado.

A' 1 hora da noite chegou a resposta de Sua
Magestade do _seguinte theor, a qual foi lida
pelo Sr. secretario Calmon :

tC IlIm. e Exm. Sr.-De ol'llem de S. M. o
Imperador participo a V. Ex. que foi pre
sente ao mesmo senhor o officio, que V. Ex.
me dirigio em nome da assembléa geral consti
tuinte e legislativa do imperio do Brazil, datado
de hoje, em resposta a outro meu da mesma
data, participando-me que a assembléa faz
sciente ao governo quanto lhe é doloroso o
acontecimento que deu lugar á inquietaçl10
sentida pelo povo desta capital, em que louva
as acertadas medidas uo mesmo governo, e em
que mo tra que uão póde tomar e~ cousitlei~açãO

este negocio, por nno lhe ser paSSiveI conceItuar
cabalmente os motivos verdaueiros e especiaes
que occasionárl1o aquelle extraordinario acon
tecimento pela generalidade em que iãO enun
ciados, e em ra7ono de ignorar quantos forão os
representantes, se todos os officiaes, ou parte
deUes, quaes os insultos e sua natureUI, quaes
os redactores dos periodicos elolhas em que
se acbl10 os mesmos insultos, qual o partido in
cendiario, sua força e objecto; e finalmente que
a mesma assembléa tcm resolvido qne ao go
verno de S. M. Imperial compete empregar na
crise actual lodos os meios que cabem em suas

attrihuições, e propôr á assembléa as medidas
legislativas e extraordinarias que julgar neces
sarias certo de aque encontrará na representação
nacional a mais franca e efficaz cooperação j e
declarando sessno permanente até que o go
verno de S. M. Imperial lhe transmitta as in
lormaçõcs especiaes acima indicadas e as pro
posições que bouver de fazer.

c( S. M. o Imperador manda responder que
sente infinito que a assembléa geral constituinte
e legislativa desconheça a presente cri e, em
que se acha esta capital, crise que até se ma
nifestoll nesse augusto recinto a ponto de sus
pender hontem a mesma a~sembléa os seus
trabalhos extemporaneamente; o que junto á
representaçl10 UOS officiaes de todos os corpos
da guarniçllo desta côrte, por meio de um-a de
putação que veio á augusta presença do mesmo
senhor, deu motivo á prudente medida que
S. M. Irnperialtomou de far.er marchar as tropas
para o campo de São Christovão onde se con-
serva em toda a paz. .

c( Desejando porém o mesmo senhor satisfazer
em tudo á liltel'al requisiçãO <.Ia mesma assem
bléa: manda declarar que os periodicos, a que
se refere a representação mencionada, são os de
nominados Sentinella da P1'aia- Grande, e o
Tamoyo, allribuindo·se na mesma representação
aos EXills. deputados Anurada Machado, Ri
beiro de Anurada, e Andrada e Silva a in
fluencia naquelle, e a redacçl10 neste; o que
muito custa a crêr a S. M. Imperial; sendo a
consp.quencia de suas doutrinas produzir par
tidos incendiarios, de que o governo não póde
calcular a força que têm, e poderáõ adguirir.

e< Quanto ás medidas legislativas, cuja pro
posiçno a assem bléa commelle ao juizo do go
verno, S. M. Imperial as julga mais acerladas
provindo da sabedoria e luzes do corpo legis
lativo.- Paço, -11 de Novembro ue 1823.
F7'ancisco Yillela BU7·boza. - JIlm. e Exm. Sr.
Miguel Calmon du Pin e Almeida. »

o Sr. Montezu=a :- Requeiro que se re
mella á mesma commissão eSpecial.

O Sr. Andrada Machado: - Devemos con
tilluar as Bossas delibeTações, segundo requer
a natureza do seu objecto j mas quanto a ir o
officio á commissil.o acbo desnecessario, porque
nllo sei o que ella ha de dizer sobre uma se
melllante resposta.

O Sr. Montezu=a : - Continuemos como
principiámos, para marcarmos com o cunho da
maior circumspecçllO este negocio j e portanto
voto que vá á commissl1o.

o Sr. Carneiro da Cunha; - Muito dolo
roso me é que o governo de Sua Magestade res
pondesse de semelhante fórma, tomando por
pretexto dos movimentos das tropas as publi
cações de dous periodicos I Como é possivel que
esta seja a causa de se achar acampada a tropa?
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POL' ventura nlio têm havido em t.odos os tempos
periodieos incendiarias! N!lO s~ tem lido no
Dia1'io do Govemo tantas dontrmas perturba
doras? E o governo pedio então algumas pro
videncias i NãO atacavãO essas doutrinas a todo
o momento o corpo legislativo? Não appal'eceu
até uma carta totalmente subvel' iva do systema
que a nação jurou,. e cujos pr~ncipios se enca
minhavão a produzir a anurcllla ? E porque nM
tomou entl10 o governo a mesma energia que
ora toma? Ah! Sr. presidente! As doutrinas
erllo incendiarias, menoscaba vl10 o corpo le
gislati vo e a dignidade desta assembléa j mas
o governo nl10 se embaraçou com isso; e fal
lando-se aqui de tão indignos escriptos, res
pondeu-se que como havia liberdade de. ~1l1

prensa era livre a cada um expÔr a sua Opln1110,
e esta ser contrariada pelos q.ue à nl10 seguissem.

Sr. presidente, falJemos pOr uma vez claro;
este nao é o motivo dos acontecimentos de que
somos testemunhas; OUtL'OS existem segura
mente, e elles apparecer.áõ.

O que é .de todos sabido é que temo§. con
servado com o poder executjvo toda a pru
dencia necessaria, dado exemplos de mode
ração que talvez se nl10 encontrem em outras as
sembJéas, e mostrado por sobejas provas a nossa
adhesl10 á pessoa do imperante. Portanto torno
a dizer que não era de esperar que do sabio
governo ue Sua Magestade sahiss~ umá tal res
posta, que deve ser a todos mUI dolorosa; ~

desde já declaro que se nl10 hou verem daqUI
em diante outras medidas peço a minha de
missl1O,., (Não póde, disse o Sr. Aodrada Ma
chado,) e direi aos meus constituintes que nl10
posso advogar a sua causa, .

o Sr. Montezu=a :- Eu peço que se pro
ponha se deve ir á Illesma commissl1o para nãO
gastarmos inutilmente o tempo.

o Sr. Andrada e Silva :- No caso que se
decida que vá á commiSSl1O, desde já requeiro
que se nomêe outro membro para ella, visto
que eu sou designado como peL'tencente ao
partido incendiario.

o Sr. Alencar :- Eu acho que uma vez que
vá á commissão deve suspender-se a sessl1O;
porque a commissl1o necessariamente leva
muito tempo para dar o seu parecer, e em tal
('aso melhor é voltarmos amanhã, para aca
barmos com isto.

a Sr. Rodrigues de Carvalho :-O uegocio
é mui serio; e já que estamos aqui desde
manhl1, é preciso terminarmos isto em que nos
achamos cOlOpromettidos j e por isso voto que
fiquemos até que se decida.

a Sr, Ribeiro de Andrada :- Eu voto por
ambas as cousas; que vá o otTicio á conllnissl1o,
e que nos con ervemos aqui até se reslituh' o
socego á capital, dadas as providencias ade·
quadas. Emquanto ao modo porque respondeu

o governo, guardo·me "ll'a occa-ião opportuna,
e elltão farei as observaçl.Íes qlle me parecel'em
ju tas, visto qne sou arguido de incendiario.

o Sr. Andrada Machado :- Se a assembléa
que" que o of'/icio vá á cOll1mi~'1\Q, vá j isso é
para mim indifl'erente: mas cuido que pam
dar o seu parecer el'a mister que o governo
apontasse as metlitlas <'[ue jl1lg:wa necessarias;
01''1, isso é o !lue o governo n110 fero apezar ue se
lhe pedir; nem eu sei realmente o que quer
dizer semelhante resposta.

Q Sr. Alencar :--Sr. presidente, eu torno
a repl'esentar que a demol'a -da commisslio
ha de ser g"ande, e que a discussl10 do pa
recer tambem ha 'tIe ser larga; em tal caso
eu pergunto se devemos aqui estar todo E'sse
tempo; ou antes se isso não é incompalivel
com as forças humanas, Par"ce-me que pótle
dar-se sess1\Q pel'manentc, sem estarmos aqui
pregados até que se termine um negocio tao
complicado. Nó" nece sariamente havemos dor
mil'; fique pois embol'a a se6s110 lJermaaente,
mas retiremo-nos, porque o exige a naturerou,
e voltemo" a terminal' o negocio,

O Sr. Montezu=a :-Eu cuido que are.
soluçl1o da as emblé,\ para a sessl10 perma,
nente se entende até que a capital se socegue
e ella não está tranr~uilla. Além disto ~1l1

crise tal cumpre mostl'ar ao povo que nós o
acompanhamos, Sim, Sr. presidente, a as
sembléa ha de conservar-se em sessão, nl10
demos um exemlJlo tão pouco digno cios re·
presentantes da nayão. Continuemos em sessão I

se morrermos, acabamos desempenhando os
nossos deveres,

O Sr, Andrada e Silva :-Eu nllo sei o
que possa dizer a cOillmissãO a este 2° officio,
que é o mesmo que o 1°. E' para notar que
quando "e trata de partidos incendiarios, se
falle sómente do Tamoyo, e Sentinelta da Praia
Grande, e que nada se diga do Correio, nem
do Diario do Govemo, Acaso potlerá o COT?'eio
incendiar, e atacar cúmo quizer? Qualquer
de n6s vê que se falia s6 naquelles porque
atacárl10 o ministerio, e que é por isto que silo
incendiarios; o que nl10 succede a re peito
dos outros. M'as será isto proprio de um go
vemo sabio e ficar-Ihe-ha bem dar uma res
posta como' e ta, em 411e até se falta á civi
lidade?

Diz o governo que os orfieiaes da guarniçao
pedem satisfação dos insultos que se lhes têm
feito; mas como é que se falIa em geral de
officiaes ela guarniçãO, quando se sabe que
apenas c!legarilio a 60 homens o- que f~ra.o ?
Acaso a officialidade dos corpo desla Cidade
compOe-se de _60 homens? Deixemos, porém,
isto, e passemos adiante. , .

Diz mais que o Tamoyo é redigIdo por tres
deputados, enlre os quaes eu tenh~ a hO~I'a. de
ser nomeado, e portanto reputado tncendlal'lo i
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mas declarando eu, em primeiro lugar, que na
pequena parte que me coube, só disse o que a
minha consciencia me dictou, pergunto como é
que se faz uma accusação destas sem conhEci·
mento de causa? Na verdade é este um caso
que nenhum representante da naç!lo, e até
nenhum simples cidadão, poderá considerar
com inditIerença .

Emfim o govemo a nada respondeu do que
se lhe perguntou, e por isso não sei o que a
commiss11o ha de dizer; mas vá, comtanto
que eu nM vote, apezar de ser um dos mem·
bras deHa, corno já requeri, visto que sou
arguido, bem que falsamente, e veremos como
encara este objecto, pois o que eu vejo é a ca
pital em desordem, assustada a assembléa, e
proscripta a honra dos seus membros: não sei
mai" nada.

Quizera com tudo que o ministerio de Sua
Magestade me désse a razão de ter feito este
grande espalhafato, que nllo vejo preci o para
cou a alguma; e bom será que se reconheça
aqui. por ,verdade que a assembléa nl:lo póde
dar providencias, sem que o governo responda
de outra fórma, indicando as que se julgãO
precisas, porque é evidente qt;e ella nào ba
de assignar de cruz.

Eis-aqui o que tenbo a dizer sobre o ol'fkio ;
agora quanto á permanencia da sessllo .creio
que n110 ha que discutir: devemos estar aqui
até que este negocio se termine, e acabem as
desconfianças, recuperando a capital a sua an·
tiga segurança; se nào obrarmos a'>sim se
remos fracos, incapazes de ser deputados da
generosa nação brazileira.

o Sr. Henriques de Rezenc1..e :-0 que é a
assembléa? O que é o imperador? Sl1·o dous
poderes, ambos e colhidus pela naç11o, e ambos
encarregados da segurança publica, que é e
que actualmente não existe.

O imperador retira as tropas da capital como
para acautelar algum perigo· e quando elle
assim se acautela, e toma medidas, deveráo
os membros da assembléa ir dormit, para sua
casa? Quantlo assim trabalha o chefe da naçllo
deve a ::Issembléa estar socegada? Creio que
nllo é precisa nenhuma outra reflexllo para
no conserv-armos em sessllo permanente.

O SR, PRESIDENTE prupoz á assembléa :
l°. Se devia ir o officio á comlllissã.

Venceu·se que sim.
2°. Se devia ficar·se em sessão permanente.

-Venceu·se que sim.

Como era preci o completar a commissllo,
porque o Sr. barllo ti Santo Amaro tinha sa
hido, e o Sr. Andrada e Silva pediu dispensa
por ser um dos arguidos, declarou o Sr. presi
dente que erGo sub tituidos pelos irnmediatos
em votos, os Srs. Camara, e Carneiro que
tinhllo obtido 16 cada um.

O SR. SILVA LISBOA retirou·se por illcoll1mo
dado, depojs da uma hora.

O SR. 'ERGUEIRO, ás tres boras e tres quartos,
voltou á sala com os mais membros da com
missão especial, e como relator leu o seguinte:

PARECER

(c A commissl1O especial viu o oflicio do mi
nistro dos negocios do imperio, datado de
'hontem, e recebido boje pela uma hora da
manhl:l, em resposta ao que foi dirigido ao
mesmo ministl"O pelo secretario da assembléa.
Principia o ministro dizendo que o governo
sente infinito que a assembléa geral consti·
tuinte e legislativa desconheça a presenle crise
em que se acha a capital, crise que até se
manifestou neste au~usto recinto a ponto de
sllspender-se ante-hontern a sessl:lo, o rJl,]e junto
á repre!:len taçl10 dos officiaes de todos os corpos
desta cÕrlf', por meio de uma depntação a S.
M, Imperial, deu motivo á prudente medida
de se fazer marchar a tropa para o campo de
S. Ch ristovl:lo, onde se conserva em toda a
paz.

Depois disto declara o ministro que os pe·
riodicos a que se refere a representaçll.o são a
Sentinella e o Tamoyo, attribuindo a influencia
êm um, e a redacçllo de ontro aos 81'S. An
drada Machado, Ribeiro de Andl"ada, e Audrada
e Silva, o que confessa o governo que nlU ito

, lhe custa a crer; sendo a consequencia rias
suas dout~inas pror1U7.ir partidos incendiarios,
de. que não póde calcular a força que têm, e
poderáõ adquirir. E conclue que as medidas
legislativas serllo mais acertaàas provindo da
sabedoria do corpo legislativo.

(C A commissllo não pódé cellnpl'ehender como
o governo se persuadisse que a assembléa
desconhece a actnul crise, quando esta em seu
officio em resposta ae do govel·no, fez.·sentir
quanto lhe era doloroso o acontecimento que
deu lugar á inquietação do povo desta cidade,
pasRando a declarar·se em sessllo permanente,
ainda que não desse impodnncia á com
moÇao das galerias, que con istio :lpenuc; em
meros apoiados.

I' Quanto á. representaçll.o em que ora se sabe
tiverllo parte os 'officiaes de todos os corpos
por meio d"lma deputaçãO, como o governo as
segnra ler sido feita com submiss11o, e n110
consta que excedesse os limites ele petiç!lo, nada
tem a commissll.o que propÔr.

« Quanto ao abu o da liberdade da imprensa
reconhece a commisslio ter ha,ido excesso nos
periodicos apontadl1s pelo ministro, e em alguns
outros; o que de eerto_ tpm provindo de falta
de legi laçll.o proprin que os contenha, o que a
a-sernbléa já reconheceu preferindo a djscus~a:o

da lC'i sobre taes abusos a outras materias i e a
commissllo é de parecer que se suspenda adis
cussilo do projecto de constituiçll.o até se con-
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cluir a referida lei: o que parece será suffi·
ciente para restabelecer o socego, em vista da
certeza affirma-da pelo ministro, da subordinaçào
da tropa, do respeito da mesma ás autoridades
constituidas, e firtlJe adheslio ao systema con·

. stitucional.

«( Entretanto se Q govel'Ilo julga que a pre
sente crise é de tal magnitude que possa ainrla
perigar a segurança publica com a demora que
é indispensavel na di cussão da lei, rleclarando-o
assim, parece á commissllo que se façl10 algumas
restricçêes na liberdade da imprensa, até que
se ponba em execuçlio a lei que deve regular.

«( Finalmente á visla da subordinação da
tropa, affirma.da pelo ministro, e tia quietação
do povo, no qual só se obsel'vão sustos e cons
ternaçao, pela altitude em que se acha a tropa,
nenhuma outra medida legislativa occorre á
commlssllo para propÔr á consideração da as
sembléa,-Paço da assembléa, 12 de ovembro
de 1823.-Nicoláo Pereira de Campos Ver
gueiro,-Ped?'o de Amttjo J./ima,- Felisb61'to
Oalde'Íra B?'ant,' - Manoel Fen'ei?'a ela Ca·
ma?'a.-F?'ancisco Carnei?'o de Campos, )

o Sr, A:t1tlrada Machado;- Sr. presidenle,
em verdade nlio compete á assembléa conbecer
se houve ou não abuso nesses periodicos que se
apontao j é negocio inteiramente do pfJder ju
diciarip, a quem toca declaraI' se seus autores
slla ou não culpados,

O que é na verdade celebre é que o governo
accuse só aquelIes dous pe.iodicos, quando !la
outros ainda peiores; mas como neJles se fal
lava do ministerio, desagradárão ; eu n110 posso
descobrir outro motivo, A commissllo teve a
delicadeza de desprezar, C0l110 devia, insinua
çoes escandalosas, e odiosas, e sem fundamenta
algum; porém é do meu dever dp.c:larar que
o ministerio avançou uma falsidade a mais ver
gonhosa passiveI.

Eu nunca tive iuOuencia em semelhantes
papeis, referidos no oflicio do ministro: por
consequencia o ministerio mentio, quando tomou
semelhante pretexto para fazer accusação tllo
falsa e UlO indigna. Se acaso 1Ja abuso de liber
dade de imprensa nesses papeis, faça o governo
a sua obrigação, chame a jurados os autores
deIles.

Todavia sempre agradeço ao gov.erno o es
colher-me para alvo de seus tiros (honra que
eu não esperava) como fez a oulros meus col
legas, iguaes a mim em sentimenlos de liber
dade, pois em lodos considero a aversão devida
á escravidão.

Sei que posso desagradar, que me compro
mello, que nllo renhg segurança apezar do ti
tulo de deputado, mas em minba conscicocia
devo fallar com imparcialidade; e então digo:
Que liberdade temos nós? Que somos nós
aqui? Quanto ao caractel' de deputado diz-se
que sou perturbador, aponlllo-me como assas-

TonlO VI

sino, e autor de bernardas, e pede-se a minha
cabeça, e a de oulros depu lados !

E porque serllo os no os nomes escolhidos?
E' porqne se deseja que não tpnhamos a sento
aqui, porque somos contra abusos, e contra II

escravidlio. ,
Julgo pois, Sr. presidenle, o parecer manco j

e como deputado desta assembléa digo franca
mente qne não temos egurança, que a as em
bléa está coacla, e que nllo podemos deliberar
assim, porque nunca se delibera debaixo de pu
nhaes rle assassinos; por consequencia quero
que se accrescente e se diga ao governo que nno
havendo motivo que justifique os movimentos da
tropa, exponha o fim verdadeil'o delles, e que
proponha quaes sliO as Illedidas que quer postas
em pralica; e que e diga a razão porque
apontou que se desejava que a assembléa ex
pulsasse dd seu seio os ditos deputados; e o
motivo pOl'que os de ígnou,

Mostre-se-lhe que ainda que somos obrigado
a morrer pelo povo bl'azileiro, isto se entende
quando essa lIlol'le fÔI' lllil, quando servir para
aniquillar li escravidão; e que estando a assem
bléa nesta cÔrtl:: rudeada da força <lrmad.\ está
caacta, e n1l.0 lJóde conlinuar a deliberai'.

Faça'se etllfim saber aO gOVl::rno que nilo ha
senão as bayonetas que perturbenl o socego
publico; que apoiados do povo nunca se podem
considerar como provas de inquietações; e que
até é ridiculo, e indnz a crer que o goveruo
n:Io lem a que se apegar, o querer persuadir
que a ínquielaçll.o de toda a capital procede de
apoiados das galerias, e que este desassocego
e~ige medidas exlraordinarias.

A commis 110 lembra-se de r,~ tricçoes á li
berdade de iloprensa; mas é necessario n::lo
esquecer que uma lei sobre este objecto ha cle
fazer-se como oulra 4nalquer; nem as que ho:l
s~o mancas a respeito de escríptos incendia
nos,

Em uma palavra se ba abuso, ao governo
pertence tomar medida" contra elle, fazendo
chamar a jurados os infractores; o governo lem
na sna mão tudo que é necessario; não se
prcci :lo novas restl'icçoes, e nis o me opponho
inteiramente ao parecer da cOllll1lissão, O que
eu desejava é que eIJa fallasse com mais cla
reza; que di'sesse qne o que nos f.dtava na
capital era o socego, e nada mais,

~ como o haverá vendo-se toda a tropa ren
nida ao chefe da nação, sem se saber para que
fim!

O governo pois é que póde evitai' este desas·
socego; o remeclio está na sua mào; mande
para longe essa tropa que com tanla enel'gia
chama subordinada. ão se crimine o povo
brazileiro pelo que aconteceu anle·hontem ; ellc
é muito l1lanSOj ningnem execula melhor o
evangellio do que elle.

Na.o admilto pois restric:ções á liberdarie de
imprensa; o qne flnero é que se diga ao 150-



298 SESSÃO EM 11 DE NOVEMBRO DE 1823

vemo que a falta de tranquillidade procede da
tropa e não do povo j e que a assembléa Mo se
acha em plena liberdade como é indispensavel
para deliberar j o que só poderá conseguir-se
removendo-se a tropa para maior distancia. Eu
mando á mesa uma

EMENDA

« Que se diga ao governo que a assembléa
não tem conhecimento de inquietação na ca
pital, que não seja o susto causado pela reu
nião repentina de tropas: Que os apoiados do
povo que derão causa a levantar-se a sessão, não
podem pela Hssembléa ser considerados como
prova de perturbações na capital: Que as leis
ordinarias são sufficielltes para reprimir os
escriptos chamados incendiarios, e que quando
haja falhas nas ditas leis, a que se está dis'
cutindo as supprirá: Que as tropas que se
affirma SereI!) subordinadas parecem ao con
trario 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 liber
dade para poder deliberar, e espera que o
govemo dê o preciso remedio, removendo as
tropas para maior distancia,-Ândr!tda Ma
chado, ))

A 1" e 2" parte não se propuzerão por se
l\charem comprehendidas no parecer, no qual
se mudou a palavra commoção para 1'U'ln01' j a
3", 4", e 5" forão apoiadas.

O Sr. Vergueiro : -A com missão entendeu
Que lhe não era incompetente propÔr a pre
cisl10 de restricções á liberdade de imprensa,
olhando o ca o politicamente,

BBm se sabe que os abusos silo punidos pelas
autoridades encarregadas de os julgar, nem a
com miSSãO quer que a assembléa se erija em
juiz dos abusos praticados j mas propõe no caso
actual, como remedio 80S males existentes, ai·
~llllJaS novas restl'icções, porque reconhece a
necessidade de restringir essa liberdade.; e o
mesmo nobre deputado, se quiz~r confessar a
verdade, ha -ie convir que não só nos perio·
dicos apontados pelo governo, mas em outros
se têm publicad<l artigos, pl'incipalmente de
correspondencias, extremamente abusi vos, e
cujos autol'es merecem bem ser punidos.

A commissão tambem reconhece que essa
classe de periodicos corrobora sem duvida os
partidos, e que isto precisa providencias j e
por isso se persuade que nllo excedeu os seus
limites apresentando o parecer assim conce
bido j mas como tamh m não tem a pre
sumpçllo de se julgar illfalJivel, e ama a1iber
dade, estimará que o fim se consiga, seja qual
fÔr o meio que se empregue.

O mais seguro em semelhante caso pareceu
lhe e9te, principalmente por dizer o governo que
esses abusos têm perturbado a tranquilJidade

da capital j e por isso até propoz a suspensão
dos debates do projecto da constituição até se
concluir a lei da liberdade da imprensa, bem
que aquelle projecto seja o da mais alta impor
tuncia, só r>ara se atalllal' o progresso desta
crise_

A' vista pois do que digo parece que a com
missão não cOIllUletteu erro em propôr as res
tricções, sem com tudo designar quaes elIas
devão ser j e julgou-as sufficientes para resta
belecer a tranguillidade publica, porqlle o mi
nisterio afiança a subordinaçao ua tropa, e
pede providencias contra os excessos daquella
liberdade, a que atlribue o' desassocego j nem
sei como o nobre preopinante indica por nova
na sua emenda (que antes é uma indicaçllo)
a declaração de não ser o povo mas a tropa,
quem tem desassocegado a capital, salvo se
nllo atlendeu para o final do parecer, onde isso
expressamente se menciona.

Quanto á medida da remoção das tropas,
que propõe o nobre deputado, eu es tou tão
longe de a considerar util, que antes a encaro
como um novo mal, e talvez de consequencias
bem funestas j porque removida a tropa, fa
cilitava-se a influencia dos partidos, e os re·
sultados sel'ião mui tristes,

A tropa sustenta o vigor do governo e a
segurança publica, uma vez que el a se acha,
como affirma Sua Magestade, na maior suo
bordinação; e a sua ausencia poderá causar
males extraordinarios, por se facilitarem aos
partidos os meios de se desenvolverem,

Voto portanto conLt'a a indicação como in
admissivel no presente caso.

o Sr. Carneiro da Cunha :-FalIarei só sobre
o que é relativo á parte da resposta do mi
nisterio em que aponta o levantamento da
sessão como um dos etreitos da crise actual,
em que o povo se acha desassocegado j e
observarei que então não havia inquietação
alguma no povo, pois os apoiados que deu não
forM mais que filbos do enlhusiasmo, e insuffi
cientes até para se levantar a sessão,

Os motivos de seu desassocego silo outros,
e são os que impossibilitão a assembléa de
deliberar, e é com magua que eu vejo atacar o
governo com falsos pretextos á assembléa nas
pessoas de ,alguns dos seus deputados.

Se a tropa está subordinada, porque não res
tabelece o governo o socego publico? Afiançar
a subordinação da trujJa e não rest:ilielecer
a tranquillidade, vale o mesmo que dizer, não
o faço porque nào quero, iJois é indubitavel
que o movimento da tropa é que tem causado
o desas~ocego da capital.

O que eu vejo nisto é o govel'Do a querer
dar-nos a lei j e entllo vale mais largarmos
a nossa tarefa, uma vez que se pretende abater
a dignidade da assembléa, e a-, de um povo
generoso que tantos sacrificios tem feito para
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proclamar a ~ua independencia. E de que ser·
virá continuar?

Quanto a' mim vejo·me coacto, nem já
posso fanar como devo, e como tenho sempre
fallado a bem de meus constituintes. Sei bem
que seja o que fÔI', o Brazil é muito vasto,
e que não lia de soffrer outra vez o jugo da
escravidãO; não, não sofIrerá jámais esse jugo
vergonhoso; porém não é menos certo que não
somos respeitados, e que sem liberdade nll.o
podemos deliberar.

Portanlo, Sr. presidente, não desminlamos
a con fiança que em nós pÔz a naçll.o inteira;
abusos sempre houverãO até nos paizes clas
sicos da liberdade, e a lei os castiga; e se nós
vamos com restricções novas algemar aquella
liberdade, nllo poderemos saber a opiniilo pu
blica para nos regularmos sobre o trabalho
da conslituiçãO, que queremos ordenar sabia,
moderada, e analoga ás nossas circumstancias.

Nós já estamos Ira~ando do projecto de lei
da liberdade de imprensa, apezar de se dis
cutir o da constituiçãO; que quer pois o go
verno que façamos? E quem o autorisa para
nos dar leis?

Que quer dizer chamarem-se a um lugar
todas as tropas até as milicias, e serem chl\
madas por aquelle que mereceu o voto una
nime da nação, para seu chefe?

Isto indica alguma prelenção, e põe em des
confiança os cidadãos pacificas.

Sendo estas a5 circumstancias vê-se clara
mente que a resposta do ministerio não é
sincera; e portanto diga-se-lhe que, se quer
que continuemos as nossas sess6es, tranquillise
a capital, e que é falla de prudencia atacar
assim a assembléa nas pessoas de seus de
putados, quando ella tem sempre marcado as
suas deliberações com o cunho da mode
ração ... (O orador continuou, mas o tachy-

. grapho declarou que do resto do discurso só
escrevêra as seguintes ultimas palavras.)

Portanto para salvação do estado é neces
sario que se remova, nll.o a tropa, mas a
assembláa para fóra do Rio de Janeiro: e
por isso voto que assim se proponha ao go
verno, como faço vêr na seguinte emenda que
mando á mesa.

!:MENDA

(C Como additamento ao parecer da Gom
missllo: Que sendo sem fundamento os mo
tivos apontados no oflicio do ministro de es
tado, e estando a tropa em perfeita subor
dinaçllo, e!;tá em suas mllos estabelecer o socego,
sem o que a assembléa se julga ir:capaz de
deliberar, e que para a salvação do estado
julga de absoluta necessidade remover a as
sembléa para outro ponto do imperio, pro
meLlendo só occupar-se da constituiçll.O e das

leis regulamentares que forem necessarias.
(Salva a melho!' redacçll.O.)

(C Paço da assembléa, 12 de Novembro de
1823.-Carneiro da Cunha. )l-Foi apoiada.

o Sr. Ribeiro de Andrada : - ( Ilo escre
verão os tachygraphos o seu discurso.) Mandou
á mesa uma emenda nos seguintes termos:

EMENDA

CC Como additamento ao parecer da commissll.o
quero que se accrescente: Que Sua Mages
Lade faça retirar seis leguas para fóra os corpos
qne principiarão a desordem, não só para obler
a tranquillidade da côrte, se nll.o para obviar
peiores males de reacção nas provincias ; e
que emquanto se nll.o obtem este socego a
assembléa suspende as suas sessOes, e até se
removerá para outra provincia no caso de se
nllo conseguir este bem.-Ribeü·o de And7'ada.)'
-Foi apoiada.

o Sr. Monteauma :-(Nno eSCl'everllo os ta
chygraphos o seu discurso.) Mandou tambem
outra emenda no theor seguinte:

EMENDA

CC 1°. Requeiro que, á emenda do Sr. Martim
Francisco sobre a remoçllo dos COI'POS que
principalmente intervierllo no presente acon
tecimento, se accrescente que esses corpos vol
taráã quando tiverem obtido a confiança pu
blica.

(C 2°. Proponho que se relirem para mais de
10 leguas longe da capital.

cc 3°. Proponho que ao tomar-se a deliberaçll.o
clã ll'asladaçllo da assernbléa para outro ponto
do imperio, sendo condicional, se mal'que o
termo em que devem entender-se terminadas
as sessOes aqui, para que fiquem obrigados os
Srs. deputados a reunirem-se no ponto mar
eado pela lei, porque de outra maneira seria il
Iusoria a praticabiIidade.-O deputado Monte
zurna. )) - Foi apoiada em todas as tres
partes. I

O Sl'. Henriques de Rezende : -A mateda,
Sr. presidente, é da maior importancia, e por
isso requeiro que se chamem lodos os Srs.
deputados com que se começou a sessll.o, para
3e votar :;obre este negocio que merece toda a
nossa consideraçllo.

O SR. PRESIDENTE propoz o requerido.-Foi
rejeitado.

o Sr. Vergueiro pedia a palavra, e mandou
á mesa o seguinte requerimento:

« Requeiro que seja chamado o ministro do
imperio para informar circumstanciadamente
sobre o objeclo dos seus oflicios de hontem.
- Vergueiro. )l-Foi apoiado.

O SR. PRESIDENTE, por não haver quem com
batesse ú requeL'imento, o propoz á votaÇãO.
Foi unanimemente approvado.
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Ordenou-se portanLo a expedição do res·
pedi vo orncio, e que neHe se declarasse que a
a;;:embléa ficava em sessão permanente á sua
espera.

Expedia-se o officio nos termos segnintes ;
IC Illm. e Exm. Sr.-A assembléa geral

constituinte e legislativa do imperio do Brazil,
tendo de deliberar sobre o orficio de V. Ex.
datado de hontem, e carecendo para isso de
informaçães circumstanciadas, que, para evitar
as deloogas ela cerrespondencia official, cumpre
que sejão dadas por V. Ex. dentro do recióto
da mesma assembléa; acaba de resolver que
V. Ex. ,se apresente ás 10 horas da manhã
do dia de hoje no paço das suas se sOes, cuja
permanencia continua. O que V. Ex. levará
ao conhecimento de S. M. Imperial.

cc Deus guarde a V. Ex. Paço da <lssembléa,
em 12 de Novembro de 1823.-~1iguel Calmon
du Pin e Almeida.-Sr. Francisco Villela Ru
boza. »

As 11 horas da manhã, annunciou,se que
era chegado o ministro de estado dos nego·
cios do imperio, e sahirão a i'ecebel-o os Srs.
secretarias supplentes Fernandes Pinheiro e
Costa Carvalho, por se nM acharem na sala os
Sr . Lopes Gama, e Gaivão.

Ao entrar o dito ministro observou-se que-<!e·
veria deixar fóra a sua espada.

O SR. MINISTRO DO I [PERIO :-E ta espada
é para defender a minh.a patria, e não para of
fender os membros desta a,ugllsta assenibléa ;
portanto posso entrar com ella.

Entrou então na sala o ministro de' e tado,
e tomou o seu ássento, na conformidade do
regimento, á esquerda do ultimo secretario.

O SR. PRESLDENTE :-Creio que V. Ex. sabe
a que é chamado. A assembléa tendo de de
liberar sobre o estado em que nos acliamos e
esta capital, quer de V. Ex. esclarecimentos

•sobre os quesitos que me ordena proponha a
V. Ex.

o Sr, Ministro do Imperio principi0u a
fallar assentado, mas lembrando-lhe o Sr. pre- .
sidente que devia fal1ar de pé, ergueu-se,

O SR. MINISTRO DO blPERlO :-Permitta-~e-me

que eu chame a attenção da assembléa para
algumas circumstaucias que julgo necessario re
ferir anLes de responder ao que me fÓI' pergun
tado.

Nomeado ante-hontem para ministro e secre
tario de estado dos negocias do imperio, é evi
dente que em tão curto espaço de tempo não
me seria passiveI prevenir acontecimentos que
causas anteriores e de mais Lempo haviao pre
parado, porque elles não são eventuaes. . . . .
(Alguns Srs. deptttados pedirão qtte faltasse
mais alto.)

Resolvi-me pois a ir pedir a Sua Magestade
a minha demissão; e com ef'feito fui logo.

Eu tinha ub ervado a marcha dos negocios

depois ljlle cheguei de Purtngal, e uavia achado
bastante semelhança nelles com os que pro
d nzirll.o os ultimas acontecimentos daquelle
reino, para bem prever logo o estado de des
ordem a que a - COLlsa~ cllegarião, e conhecer
que sel'ião inutei5 em tal occaslão todos os meus
esforços.

Antes de chegar aS. Chrislov1l.O encontrei a
Sua Magestade no caminho, apeei-me, e expuz
as minhas razões para não poder encarregar-me
de tão dillicullosa tarefa.

Sua Magestade instou que aceitasse a pasta,
lembrclndo-me qne na cl'ise actual os meus ser
viços erão necessarios á minha patria. (Alguns
Srs. deputados que aqni se achão sabem muito
bE'm quanto ella pótle em meu coração.)

Aceitei; e disse-me então Sna Magestade que
os officiaes da tropa tinhll.o ido ao seu paço
fazet'-Ihe uma representação, e que elle ia já
mandar reunil-a no campo de S. Christovão
para evitar algumas desordens, _

o 'dia seguinte quando fui a Sua Magestade
soube então o motivo da dita representação.

Queixavll.o-sc os of6ciaes dos 'lnsullos que
se lhes fazião em alguns periodicos, at;"\cando
os na sua honra e probidade; e mui parti
cularmente das injUl'ias dirigidas contm Sua
Magestade, e da falta de decoro e respeito para
com sua augllsta pessoa, sendo até ameaçada a
sua existenl:ia phYiiÍca e politica no periodico
intitulado O Tamoyo.

Algumas medidas se exigião, que não se
declararão .no 1° alicio que tive a honra de
remelter a esta augusta assembléa (mas que
relatarei se a isso fÔl' obrigado), porque se
julgou sulliciente, e mesmo preciso ~ó indicaI-as,
não poJcndo a perspicaci,) e sabedol'ia da as
sembléa deixar de penetr'ar' e conhecer o ne
gocio em toda sua extensão, p:ua dar as
providencias de que 'e necessita va.

Pedirão-se, porém, miudas explicações ao go
vemo, e este salisfe;r, com o 2° officio, como
julgou que devia, entendendo Mo lhe seI' de
coroso nem preciso descer a particularidades
para dellas se tirarem medidas geraes.

Com ef'feito esperava alguma medida con
ciliadora, qual era pelo menos uma lei que
cohibisse o abuso da liberdade da imprensa,
principal motivo daquelJa representação.

Mas não succedeu assim; e fui chamado
para dar ainda nova explicações sobre os
mesmos omcios.

Entretanto o que posso aflü'mar é que Sua
Magestade não tem ces ado de empr'egar todos
os seus desvelos e buscado todos os meios
de manter a ordem e a harmonia que tanto
convém.

O SR. MON'l'EZUMA: - Eu estimaria que V.
Ex. quizesse relatar essas cousas que se exi
gião da assembléa, e que V. Ex. di se que
rEferir'ia, se quizessew.

O S~. MINISTRO DO IMPERIO ;-Duas cousas
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se exigião: 1" que se cohibisse immediata
mente a liberdade da imprensa, 2' (já que
me obrigão a referir nomes de pessoas que
aliás prezo), qne [assem expulsos ela assembléa
os Srs. Andradas, como redactore~ do TU7noyo
e coJ1aboradol'es ela Scntinellu.

As razOes do governo pal'a não ter decla
rado isto nos officios que dirigia á assembléa
farão: qualFI:o á 1", o evitar que se dissesse
que tendo sido fustigado pela imprensa o
ministerio passado, procurava já o presente
pôr-lhe mordaça para não se censurarem Sllas
acções: quanto á 2" o nllo querer merecer
a justa accusação de fraco e de ignorante,
levando á presença da assembléa uma pre·
tenção tã? inconstitucional.

o ~r. Andrada Machado :-Sr. presidente,
desejára que V. Ex. convidasse o EXnl. mi
nistro a que nos dissesse, se sabe quaes forllo
os corpos qne primeiro pegarão em -armas, e
quaes os ofliciaes que fizerllo a representação,
isto é, se acaso sllo de todos os corpos, ou
só do corpo de artilharia montada e do lU ba
talhão de caçadores,

O SR, MINISTRO DO IMPERlO :-Eu já disse que
bontem pela primeira vez estive com Sua Ma
gestade na qualidade de ministro de estado j a
esse tempo estava feita a representaçàO, e não
sei que officiaes a fizerão. A re peito de corpos
que primeiro pegarllo em armas, tambem nada
posso dizer,

O SR. ANDRADA MACHADO :-Eu vejo a as
sembléa um pouco vacil1ante sobre o partido
que deve tomar para salvar- e de ta grande
tormenta. Julgo ser melhol' seguir o interro-
gatorio que está feito sobre os pontos que se
precisllo exp!icauos, e escreverem-se as res
pectivas respostas, pal'a á vista de tudo poder
depois a as em bléa deliberar.

Assentou-se que assim se fizesse.
O SR. PRESIDENTE:- Queira V. Ex. dizer se

os ol'ficiaes fizel'ão a reprE'sentação de viva voz
ou por escl'ipto ?

O SR. MINISTRO DO IMPERIO :-Sua Magestade
disse-me que fôra de viva voz,

O SR. PRESIDENTE :-Qual foi a maleria da
representação? E além da queixa dos ullrajes
pedio-se o exterminio de alguns cidadãos?

O SR, MINISTRO DO hIPERlO : - Segundo ouvi
á Sua Magestade, farão moti.vo" da representação
sos insultos feitos aos officiaes em algnns pe
riodicos, e especial mente á sua augusta pessoa,
chegando até a ser ameaçada a sua existencia
pbysica e politica no Tamoyo j e pedia-se que
~pndo redactores destes os il1ustres deputados os
Srs. Andradas, fossem expulsos tia assembléa j

o que Sua Magestade declarou logo inadmis
siveL

O SR, PRESIDENTE: -Estando Su Magestade

seguro da subordinação da tropa e da sua firme
adhesão ao systema con titucionc)l, como pôde
er obrigado, para evitar alguma desordem, a

retirar-se com a mesma tropa pam o campo de
S. Christovão?

O SH. MINISTRO DO IMPI>RIO :-Sua Mage tade,
s bendo a cansa do motim que uo dia 10 obri
gára a assembléa a levantar a sessllo extempo
raneamenle, I'etirúu a tropa para S. Christovllo
para a desviar da occasill.o d'alguma desordem,
e ftcar a assembléa em liberdade.

O SR. PRESIDENTE :-Como se combina o que
e di7. nos dous oflicios a respeito da represen

tação, referindo-se no primeiro que os officiaes
representarão, e no segllndo qlle fÔl'a uma
deputação?

O SR. MINISTRO DO hIPERIO : - A primeira
vez que filllei á Sua Magestade ouvi-lhe dizer
em geral que lhe representárão os oiliciaes, e
por isso 00 primeiro oflicio me expressei com
aquella generalidade; mas pel'guntando lepois
se linhll.o irlu todos l'epresent, r-lhe, e respon·
dendo-we Sua Magestade que a I'epl'esentaçno
lhe fôra dirigida por uma deputaçãO, assim o
pal'licipei no segundo ameio.

O SR. PRESLDENTE :-Se a tropa eslá perfeita
mente subordinada, porque se conserva acam
pada e sem communicaçllO ?

O SR. MINISTRO DO IMPERlO :-CI'eio que não
pótle haver maiol' prova de subordi naçl10 do que
o facto de achar-se reunirla e acampada j e
quanto á razllo de assim alli conservar-se, já
respondi.

O SR. PRESIDENTE :-Qual é o moti vo de terem
sido chamadas, segundo consta, tanto as milicias
da cÔrte como as de fóra?

O SR. MINISTRO DO IMI'ERIO : - ada posso
informal' sobre isto: mas consta-me que se
tem reunido mais tropas; e que vl10 indo "ssim
umas atraz da::; outras.

O SR. PRESIDENTE :-Sabe V. Ex. se está
reunido o bataluãO dos libertos j e se alguns
lo oiliciaes têm vindo buscar armamento

ao arsenal para levar a S. ChristovãO, e com que
ordem?

O SR. MINISTRO DO hIPERIO : - 110 sei.
O SR. PRESIDE TE :-Que medidas ordinarias

lem o govel'Oo tomado para restabelecer a
tranquillidade, e terminal' desconfianças?

O SR. MINIS1'RO DO hIPERIO : -A primeira foi
expeLlil'-se ol'dem pela repartiçl10 da justiça para
devassa e púniçll.O do" culpados j e a segunda a
relirada da lropa. Esta porém nM se deu por
con elbo do mil1i~terio; já estava dada antes
delle reunido. O que posso al'firmar é que
Sua Magestatle alli as conserva em perfeita
subordinaçao.

O SR. PRESIDEN1'E: - Foi o minislerio sa·
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hedor da reunião das lropas que marcharàO
d pois que o mesmo ministerio foi nomeado?

O SR. MINISTRO DO JMPERJO;-Nao foi sabedor;
eslas medidas llo da repartição da guerra, e só
o respectivo minislro poderá informar sobre
esle objectO.

O SR, PRESIDE1<'!'E:-Porque razão eslando a
cidade em socego se conserva a lropa municiada
de paI vara e bala?

O SR. MINISTRO DO hlPERJO :-NãO me consta
que o cst ja, á excepção d~ algutIJas patrulhas
que rondão, como é preciso e prLldente na crise
aclual. .

o Sr. Andrada Machado :-Eu desejára que
o Exm. ministro declarasse positivamente, não
quanto ás patrulhas que l'Ondào, mas quanto á
tropa que está em S. Cbrislovll.O, se está
municiada, como se diz em toda a cidade,
e se á artilharia montada se tem dado novo
cartuxame.

O SR. MINISTRO DO IMPERIO :-Nada posso in·
formal' j lenho vislo as tropas acampadas, mas
nll.o sei como est11o.

O SR. RIBEfRO DE .A1<DRADA:- Qui'iera que
V, Ex. convidasse o Exm. ministro para de
clarar, no caso de o saber, se as patrulhas têm
ordem de prender os redaclores de alguns pe
riodicos, porque consta que o francez Milliet
fôra hontem agarrado por uma palnrlha mili
ciana por se julgar que era o redactor do
Tarnoyo.

O SR. MINISTRO DO blPERIO : - Pela parte da
policia que recebi nada me consla, nem sei que
haja ordem para isso.

O SR. PRESIDENTE;- Porque não -tem pedido
o ministerio á assembléa as medidas legis·
lativas, de que julga precisar para remediar
o filaI?

O SR. MINISTRO DO hIPERIO;- O governo
julgou ter informado á as~embléa quanto bas
tava para esta occol'l'er com as providencias le·
gislativas que entendesse necessarias para evitar
desordens, que talvez já se terião manifestado,
se Sua Magestade, para prevenir alguma dis
cordancia enlre a tropa, a não tivesse reunido
debaixo das suas vistas.

o Sr. Ca=ara :-Queira V. Ex. perguntar ao
Exm. ministro, como se concilia a subordinaç!\o
em que disse que as tropas estavãO, com essa
dlscordancia de que fana agora. Isto precisa al
guma explicaçll.o.

O SR. MINISTRO DO IMPERJO ; - Quando fallei
na subordinaçll.o da lropa referi·me á generali·
dade della j mas como podia haver alguns in·
dividuos insubordinados, ou mal aconselhados,
foi por certo prudente a medida que Sua Ma·
gestade tomou. Não obstante isto rogo á assem·
bléa queira tambem da sua parte corresponder
com providencias de moderaçll.o e prudencia,

pois receio que haja o mesmo que houve em
Portugal, visto que os acontecimentos actuaes e
as causas que os prepararão se parecem muito
com os daquelle reino.

O Sr. Montezu=a :-0 Exm. ministro disse
que os actuaes acontecimentos se parecil'lo com
os de Portugal j e eu ((uizera sobre isto algum
esclarecimento, porque a assembléa deve variar
de medidas segundo as circumstaucias; bom
será portanto que nos diga o que suppõe desta
situação,

O S!-l. MIN1STRO DO IMPERIo:-Eu não sei adi
vinhar futuros. Vejo a assembléa amotinada le
vantar extemporaneamente a sessão; os mili
tares queixarem-se á Sua Magestade; as tropas
marcharem para S. Christovão, e a assembJéa
toJo o dia e noite em sessão permanente; ora,
cousas semelhantes a estas vi eu em Portugal j

comtudo não posso affirmar qual será o final
resultado.

O SR. MONTEZUA1A : - Como se affirma que
Sua Magestade mantém as tropas em perfeita
subordinação e que deseja conservar a repre
sentação nacional, não vejo onde está a seme·
lhança. Estimariá que o Exm. ministro me sa·
tisfizesse sobre isto porque o pónto é im
portante.

'0 SR. M1NISTRO DO IMPERIO:- A semelhança
consiste no que já tenho pondp.rado, e em outras
circumstancias yue me nl'lo é facü agora referir.
Elias são bem conhecidas para se preverem as
consequencias, Todavia nada posso affirmar. O
politico o mais que faz é comparar os factos
presentes com os passados, para ajuizar do fu-,
turo com maior ou lOenor gráo de pro1J~bilidade:

mas não para dar por certo o que só é provavel.
E' di[fjcil examinar bem todas as circumstan
cias de parte a parte j e uma só,- que se não
considere, póde fazer falhar a mais bem fundada
conjectura.

O SR. MONTEZUMA; - Eu estou certo que
não é dado ao politico prever acontecimentos
futuros j comtudo, por comparações sempre se
póde fazer algum juizo approximado. Portanto,
e tau bem persuadirio que'não podemos dizer
que ha de acontecer sem faILa i to ou aquiJlo ;
mas como o Exm. ministro está frequentemente
ao lado de Sua Magestade, tem visto tudo; e
entrado no espirita da tropa, ainda que nll.o
possa dizer exactamente o que vil'á a acontecer,
sempre tem tido mais occasiões de observar, e
póde por isso eXQ.licar mais alguma cousa, e
dizer ao menos para que lado parece tender o
negocio.

O Sr!. MINrsTRo DO ImERJO; - Tada posso
dizer. O tempo que tenho estado ao lado de Sua
Magastade é muito pouco para adquirir esse coo
nhecimento que me suppoem ; e o que sei do
espirita da tropa já o disse no,s meus officios.

o Sr. Andrada Machado;-Eu tambem qui-
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zera que V. Ex. convidasse o Exm. ministro
para nos dizer, se tem alguns dados para julgar
que acontecerá aqui o mesmo que em Portugal;
porqu semelhança nllo a acho. Só se o negocio
se encaminha aos mesmos fins por meios dif·
ferentes.

O SR. MINISTRO DO hfPERIo:-Nllo tenho outros
dados mais que a semelhança dos successos,
que talvez sejão essencialmente differenles, mas
na exterioridade que apresentão são mui pare
cidos. Se o il1ustre deputado não nota o mesmo,
depende i:;so do modo com que cada um encara
os objectos.

o Sr Carneiro da Cunha: - Eu concordo
com o Sr. Antonio Carlos, acho m!lita dispari
dade, porque em Portugal ...

O SR. MrmsTRo DO IMPERlO :-Sr. presidente,
eu peço que chame V. Ex. o illuiltre depulado á
ordem. Eutenho talvez dito mais do que devêra.
Vim nqui para responder unicamente sobre os
officios do governo, e dar as explicações que
soubesse e nilo para entrar em discussão com os
Srs. deputados.

O SR. CARNEIRO DA CUNHA: - Falia sómente
para esclarecimento da materia. Tenha o EXITl.
ministro maioS um bocadinho de paciencia,
que eu não me demoro. Que se fez em
Portugal? Chamol,) o infante as tropas para
depôr as côrtes j e aqui o chefe da naçàO aS
chama para as manter na boa ordem, e com
effeito estão subord inadas...

O SR. ANDRADA MACHADO: - Por cem da
ordem, isso não tem lugar: um ministro de
estado quando vem a uma assembJéa, é para
responder e não para discutir.

a SR. PRESIDENTE :-A assembléa está sati'
feita e póde V. Ex. retirar·se.

Retirou-se então o ministro com as mesmas
formalidades com que tinha sido recebido.

O Sr. Andrada Machado: -Como tres Srs.
~ecretarios escreverão as respostas do ministro,
bom será ler os seus apontamentos para se
combinarem, e ficar a assembléa bem inteiraria
do que s~ passou.

Fez-se a leitura.
o Sr. Montezu=a: - Noto só uma Jn.

exactidão; eu disse em uma das occasiões em
que fallei, que o ministro poderia, por -estar mais
ao lado de Sua Magestade, conhecer melhor o
espú'ito da tropa, e um dos Srs. secretarios
escreveu eslJirito de Sua Magestade, quando não
uisse tal, porque deste não duvido eu.

O SR. ANDElADA MACHADO :-NãO ha duvida j

o nobre deputado o que disse foi que queria
conhecer qual era o espirito da tropa.

Emendou-se o respectivo apontameuto.
o Sr. Silva Lisboa :- P.arece-me que tam

hem falta uma circumslancia ponderosa, e é a

declaraçãO que Sua Ml.geslade fez de nllo ser
admissivel o requerimeuto dos o[ficiaes na parle
em que pedião a delllissllo los Srs. Andrnda j

isto nllo deve omiltir-se. (A1Joiado, alJoiado.)
Os SRS. SEcRErARIOs dec1al'árno que estava

mencionada a dita circu mstancia.
O Sr. Andrada Machado :-Eu peço a lei

lura dos apontamentos do Sr, secI'elario Gal vão,
porque me parece ter ouvido que a volta da
tropa para a cidade dependia de se verificar a
demiSSãO dos tres deputados, e desejo saber se
me enganei. .

O SR. GALvÃo :~Eu nllo escrevi tudo, mas
lerei o que está escripto, e suppril'ei de memoria
o que me lembrar. (Leu, e achou-se o luga1'
indicado.)

O SR. ANDRADA MACHADO: - E' quanto me
basta para me illuminar.

O SR, SECRETARIO CALMON :-Ha engano no
que escreveu o Sr. Galvao; nada se disse de
espera de demi 'são de tres Srs. deputados.
Estou bem certo disso. (Apoiados.)

o Sr. Montezu=a : - Apoio inteiramente
o que diz o Sr. secretario Calmon, porque estou
disso bem lembrado; o que o Sr. ministro disse
foi que se esperavão providencias segundo
as circumstancias: na espera da demissllo
não falIou.

O SR. GALvÃo emendou o seu apontamento.
O SR. PRESIDENTE: -, Eu proponho agora,

para chegar o negocio á resoluçllo final, se isto
vai outr'a vez á com missão para dar o seu pa
recer e sobre elle deliberarmos.

o Sr. Montezu=a :- Sr. presidente, toda a
pruuencia é necessaria em um corpo delibe
rante.

Esta assembléa, encarando o negocio depois
das informações remetl.idas pelo governo, quiz
ouvir á commissl1o, e esta deu o seu parecer: e
não me parcce prudente abandonar esta marcha
tão acertad<~, agora que tem mais exactas in
formações; a meu ver deviamos remetler os
dous officios, e tudo o qne disse o ministro,
á commi~slio para esta dar novamente o seu
parecer.

Nós já estavamos deliberando sobre o ne
gocio, quando um nobre deputado lembrou (e
lembrou muito bem) que parecia prudente
chamar-se o mini tI'O cios negocios do imperio,
visto não serem bastantes as informações rece·
bidas ; isto quiz dizer que não havia sutnciente
conhecimento de causa, agora que o temos de
vemos ouvir á commissll.O, e ri luesma nomeada
para este negocio. (Apoiado, cupoiado.) Pese
a commissão as circumstancias todas em que
nos achamos e as respostas do ministro, e sobre
o seu parecer ueliberaremos de uma maneira
que salvando a nal,:ãO salvemos lambem a ui
gnidade desta assembléa. (Apoiado.)
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o Sr. Ribeiro de Andrada :- Eu sou inlei
ramente de diverso parecer. Tenho escrupnlo
samente examinado as respostas que o ministro
deu ás perguntas que se l~e fizerão, e .vejo que
nada adiantamos ao que dizem os officlOs.

Que nos disse o ministro? Que heuvera ~ma

representação em que se forma.vã~ queixas
contra abusos de redactores de penodiCos ; que
se pedia a demissão de t~es. depulad~s; e que
esles influirão em um perlOdlco, e traoalbavão
em outro; mas a assembléa uno sabia já tndo
isto? Sem duvida; porque até dessa demiSSão se
tinba fallado, logo, nada ba de novo par~ vaI lar
á commissão, pois mesmo so~re a pl'lsão do
francez, que as patrulhas qUlze~ão fazer, o
ministro respondei] que não sabIa que- hou
vessem ordens para isso.
- Que tem -pois a com missãO que fazer com

jsto? Que mais se sabe de novo? Sobre a
marcha dos corpos, que se duvidava ser orde·
nada ou voluDtaria, ficámos em jejum, assim
como sobre a ida de novas tropas, porque a tudo
isto respondeu o mini'tr~ que nilO sabia j bem
que eu esteja persuadido que ludo sabe: é
manha mas a mim não me engana o governo.

l '. •• •

Posto Islo, que maIs val saber a commls::>ll.O
do ciue já sabe pelos officios? Que ha de ella
tornar em consideração do que acabou de
expôr o m·nislro? Nada. Eis o m?tivo por
que digo que contml1emos c~m a dlSCUSSã.o ;
mas se acaso a assembléa deliberaI' que va a
uma com missão, enlao votarei que vá á mesma
a que já foi.

O Sr. Montezuma : - A commissão deli·
berou sohre o que: sabia indirectamente; e aqui
mesmo se disse que factos allegados em
discursos não servião para se firmar nelles a
commissão.

Pelo expediente que se tomou de se m~ndar

chamar o ministro se vê que não bavlão as
noçOes necessarias j e agora sempre a com·
missão lem mais dados ministrados de viva voz
pelo minislro, e por isso póde fOI'111a1' novo
parecer sobre o qual deliberaremos.

Dislo não póde vir mal algul1L á assembléa,
e a COlO missão de certo La de fazer a resenha
das informações do ministro, combinando as
nolicias que já tinha com as que delle recebel~.

Portanto póde dar o seu parecer com mais
. exaclidno, e nós poderemos enUí.o lomar so~re

elle uma deliberação prudente, com perfeito
conhecimento do estado das cousas.

o Sr. Andrada Machado :- Ainda que o
ministro nada mais disse do que tinha dito nos
seus oflicios, se assim o querem, vá ludo á com
missão.

O Sr. Andrada e Silva :-Tambem sou do
mesmo voto:' estou capacitaçlo qLle sempre
haverá mais dados do que lJavia pejos oflicios,
que nada erão ; e poderá a com missãO firmar
melhor o seu parecer ampliando·o ou refJ>r-

mando·o; por con equencia valo que vá á com·
missão.

O Sr. Vergueiro :-Sr. presidente, parece·
me inutil ir á com missão, porque de facto n1\O
accresceu cousa alguma ao que esta va relatado
nos officios. "

Sobre os objectos a que pedimos explica
ções, o ministro não as deu; queríamos sab~r

que insultos erão es;;es de quea tropa se queI
xava, e qual era o espirita della, e nada sou
bem aR: disse·se o que já nos com;tava, que se
pedião providencias sobre abus.os de liberdad.e
de imprensa, pOI'que a respeilo do requerl
mentu da demissão dos tres Srs. deputados
declarou o ministro que fÔra rejeitado. Por·
tanto como n:;\da accresce, não vejo motivo para
ir novamenle á commiss:lo, não tendo esta para
dar outro parecer senno factos velhos já consi
derados; isto servirá "para gastar tempo illutil
mente.

Quando pOl-ém houves e de ir a alguma
com missão, eu diria que fosse a outra, porque
pódc considerar o negocio de differentl' ma·
neira, -e até pela regra de que mais vêm qua~ro

olhos do qLle dous, tal vez se descubra assim
alguma outra medida que seja conveniente
adoptar; IDas á mesma côm missão nunca 1'0'

tarei que volte.
O Sr. Marianno de Albuqutlrque : - No

caso de ir á com missão quizera que se ajuntasse
o parecer já dado com as emendas e addita
mentos que a elle se oEferecerno, para poder a
commissão fundar bem o scu parecer.

O ·sr. Alencar:- Eu lambem voto que vá
á commiss1\O; mas quero apresentar á assem
bléa uma idéa que me parece digna de toda a
altenção, e que se deve ter em visla anles de
tomar qualquer delibel·ação, ou dar alguma pro·
videncia mesmo sobre a liberdade da imprensa,
como a tropa espera.

Para que não pa reçã que a assem bléa está
coacta, ainda que o não esteja, ~cho que pri
meiro se deve decidir se estamos em estado
de deliberar com a liberdade que é neces
saria, porque - póde parecer fóra que estamns
coactos; e enUlo, aintla que a. providencia que
tomassemos fosse filha da mais decidida pru
dencia e adaptada ás circumstancias, sempre
se havia de dizer que se fez o que a tropa
quiz, e que para isso estava em armas, .e i~t?

mesmo en.tend rá a tropa, OLl quem esliver a
frenle della.

Que importa que a assembléa obre em
liberdade se qualquer cousa que delibere ha
de, pelos estrangeiros que aqui e tão, e pelas
provineia , considerar-se que foi o qu P a trora
quiz, e não o que nós entendemos? Acho,por·
tnnlo que a commissão deve lomar isto el~1

consideração, para se decidir se podemos deli
berar sem que a lropa se recolha"aos seus quar'
teis.



SESSÃO ,EM 11 DE NOVEMBRO DE 1823 305

o Sr. Oarneiro da Ounha: - Creio que
nisto concorda quasi toda a assembléa.

Antes que se tome qualquer medida é pre
ciso que se restabeleça o socego, porque sem
elle n110 podemos deliberar,

Eu sou desta opio'iãO, e serei sempre. Con
servando-se a tropa na altitude em que se acha
.nada podemos fazer,_

O Sr. Alencar:- Pois diga-se á tropa, ou
a quem está á sua frente, que é preciso que
ena ,'o1te aos seus quarteis, restituindo-se tudo
ao estado em que estava ante-hontem; e
depois encararemos o verdadeiro estado da
questllO com, madura prudencia, e poderemos
deliberar j o qi:le n110 podemos por ora fazer
emquanto lá estiverem.

Parece· me, Sr, presidente, que é necessario
tratar disto quanto antes; ponha-se ludo 'em
socego como estava 00 sabbado, J.'I0is de outro
modo não podemos deliberar j ou suspendão
se as sesslles, e no caso de durar esta crise
muito tempo, dissolva-se a assembléa. (O povo
das galerias gritou- dissolvm' nunca; - ,o
mesmo disse o Sr, Andrada Machado, e muitos
outros Srs. deputados.)

Quando digo dissolver, entendo suspender
as sessões para irmos para outra parte, porque
o corpo legislativo só obra em perfeita tran·
qumidade j e no estado em que as cousas se
achllO que havemos de fazer? Nada,

E' preciso pois que se esgotem todos os
meios que estao ao oosso akance para que a
tropa torne ao pé em que estava ante-hontem j

e então sim, o corpo legislativo tomará as
medidas que se exigirem, tratará dos abusos
da liberdade da imprensa para que se punão
os culpados, e cuidará de tudo o que fôr pre
ciso j mas é necessario, torno a dizer, que a
tropa se recolha, que a tranquillidade se res
tabeleça, se isto se n110 coo eguir (do que oão
estou persuadido) entll.o dissolvamo-nos, e vamos
estabelecer-nos em outra parte, (Apoicbdo.)

ALGUNS SRS, DEPUTADOS requererão votaç11o,
O SR. ANDRADA MACHADO :-Que vá á com

missll.o, ou que não vá, tudo vem a dar no
mesmo,

o Sr. Montezu=a: - Lembro a esta as
sembléa uma idéa, que realmente nao doixará~

de ser muito conveniente que V. Ex. a pro
ponha.

O ministro que acabámos de ouvir é o mi
nistro do imperio, e quando llle fizemos per
guntas sobre a tropa respondeu que não sabia,
e que o ministro da repartição tia guerra é
que podia dar as explicaçoes exigidas j ora,
muitas cousas I que declarou que nM sabia sM
importantes, e portauto responda a éllas o mi
nistro da guerra.

Estou persuadido que um deputado deve
propOr tudo o que lhe parecer conveniente,

l'CAJO n

embora a assembléa o rejeite; e aproveitando·
se esta idéa ao menos ha de deliberar-se com
mais conhecimento de caUcia.

Eu estou certo que alguns Sl'S. deputado
hao de dizer que a assembléa tem infinitos
dados para deliberar sobre o parecer da com
missllO j mas eu desejo tudo muito e muito
esclarecido j e paI' isso requeiro a V, Ex, que
proponha á consideraçao da assernbléa o que
lembro na seguinte

INDICAÇÃO

« Proponho qJ.le Re mande chamaI' o Exm.
ministro da guerra para esclarecer-nos sobre a
crise actual, e circumstancias que a têm reveR
tido,-O d~putado Montezuma. »)

o Sr. Silva Lisboa: - Sr. presidente, nll.o
posso assentir á proposta de se cbamar o mi
nistro da guerra á esta augusta assembléa ; por
que, além de desnecessario depois da infor·
maç!lo neHa dada pelo ministro dos negocias
do imperio, sobre o que declarou eru seus
dous o['ficios, entendo sal' indecente fazer inter
rogatorios sobl'e um objecto de tanto Illelindre,
e consequencia.

O caso é o mais extraordinario e reguluris
simo, visto entrar nelle o :uinisterio na occasill.o
da cl'ise, em que, se acba esta assembléa : seri:.l
tortura compelliJ-o &. responder sobre o facto
da tropa: pois o reduziria a perigo de compro
melLer, ou li seu antecessor, ou a si proprio, ou
(o que ainda é de maior ponderaçllo) ao nos, o
imperador, a respeito das ordens' .dadas pam o
movimento, e actual estado da mesma tropa,

Confesso, que vi com desgosto decidir-se COII
forme ao parecer da cornmissM especial, e fa
zerem-se tantas perguntas ao ministro do im
perio, que parecerll.o reunil' as categol'ias de
Aristoteles, do tempo, lugar, modo, etc., para
a averiguação ,dos motivos e destinos que ti
verão os corpos militares para sahirem dos seus
quarteis, _

N110 se póde negar ás t!'Opas o di?'eito de pe
tecionw', diringindo-i:'e á uma das supremas
autoridatles como o chefe da força armada da
naçM.

O ministro informou, que os of'ficiaes dos
corpos fií:er11o vocal l'epresentaçllo.

Nisso nada mais fizerllo, que usarem do seu
dire'ito de petição, que constitucional, c
commum á qualquer individuo ou corpo.

O mesmo ministro declarou, que S. M, 1m·
perial nllo deferira ao seu pedido da uelUissllo
dos deputados que nomeárão e de que fizerlw
4ueixa 4ue Laviao offeudido, 0110 só a sua IlOma,
mas tambem a honra do mesmo augusto
senhor.

E' bem sabido, que o corpo militar tem mui
snblimadas idéas tia honra da sua profissão; e
por isso ostenta um pundonor, que á vezes
é e;v;agerado, ou sem proporcion"do objecto:

~tI
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todavia sempre é digno de contemplação nos
justos limites.

Sr. presidente, para que se figura a retirada
dos corpos militares, e a sua attitude actual em
S. Christov9.0, em ponto de vista odioso, e como
em bloqueiú desta capital?

O povo está, e tem estado tranquillo, bontem
bem se vio, que esteve nas galerias desta as
sembléa, sem flue entrasse na sala, como no
dia antecedente, não havendo aliás ordem al
guma em contrario, e só porque forão certifi
cados, que o regimento lhe' designava o lugar
sómente nas mesmas galerias, e se manifes
tárão opiniões dos deputados contra a licença
concedida na sessão dr 10. Isto prova ser o
povo fluminense um povo de ordem.

Sinto que um dos SI·S. deputados entllo me
arguisse, dizendo que eu temia o povo generoso
do Brazil, e n9.0 temia a tropa. Eu, nllo ob
stante os cabellos brancos da mirrada cabeça, n!l.o
sei o que é temor, quando encho o que é dever,
mas sei tambem qual é o perigo de ajunta·
mentos populares, que podem degenerar em
tumultos; prezo-me de ser cauteloso, sem
phantasiar de ser capoeü'a, e pe)'dõe-me esta
augusta assembléa o ler-me escapado este
nome do vulgo, improprio ao lugar, e objecto.
N9.0 é racionavel o pÔr em contraste, e menos
em conflicto, o corpo do povo com o corpo mi
litar, que aliás faz parte, e mui importante
parte, do mesmo povo, por ter a especial at
tribuiçllo da defeza nacional, o que constitue
a sua profissão mui honorifica, vivendo os
que a ella se dedic9.0 de heroicos sacrificios
da propria vida pela segurança dos seus con
cidadllosJ e gloria do e!:itado.

Ouvi fallar com enthusiasmo sobre os ob
jectos desta sessão permanente, até invocando·
se manes dos braziieiro's e hydrll,s da fabuJa.
Eu tambem sei chamar almas dos mortos, e
apostropltar aos montes, valles, rios, com as
mais artes do estylo declamatorio. Mas pres
cindo destes expedientes, porque só interessa
a<Jirnperio tratar tae;;; assumpto~ com sereni
dade, para se prevenirem os males da patria.

Não é compativel com 'o systema consti
tucional erigir-se o poder legislativo na com·
petencia do poder executivo, que tem a con
fiança nacional, para providenciar á segurança
publica. O nosso imperador está exercendo o
emprego do seu titulo de defen!:ior perpetuo do
Brazil.

Depois de ter o ministro do imperio em seu
primeiro oflicio declarado em nome de S. M.
Imperial, que certificava á esta assembléa, que
nada havia de receiar sobre a segurança pu
blica pelo movimento e estado das tropa§, no
meu humilde entender, nllo tinh:i lugar ul
terior inquiritorio. Este congL'esso e o povo
estlio certos no espirito e constittLCionalidade de
S. M, Imperial, que tanto tem feito para a
índependencia l e integridade do imperio, e bem

podemos todos dizer, que comemos e vi
vemos á sombra da véla gmnde.

Portanto nada havia que desconfiar depois
daquelJa declaraçllo, para se haver esta as
sembléa por coacta, e impossibilitada de dar
as providencias, que as circumstancias exi
gissem. E' de summo perigo dar terror panico
ao publico, e manifestar-se um espirita de hos
tilidade inchoada entre o poder legislativo e o
poder executivo. A dissidencia apparente é de
leve momento, e se póde em breve terminal' por
vias de conciliaçào, lançando·se balsamo sa
lutar sobre a fel'ida aberta no corpo politico.

A tropa é essencialmente urna {01oça a1'mada,
I estar ou não, actualmente debaixo das armas,
e com muniçõe5 de guena, evidentemente se
mostra ser medida de p1'ecattção, para prevenir
desordens, pelos boatos que a malignidade de
paixões particulares tem espalhado, por oc
casião dos delictos notarnos, sobre que se
tem' discutido nesta assembléa com grande
agitação, pelo tumultuario concurso do povo
no dia 10, dentro e fóra da assembléa, de
que poderillo resultar e1fervescencias populares,
Examinar-se com severo escrutinio agora pela
asseml5léa, que corpos militares primeiro se
movêrllo, com ordem, ou sem ena, de seus
aquartelamentos, nllo pócle ter e1feito utiJ.

A historia mostra 'exemplos semelhan tes em
convulsões dos. estados, ou dissensões de au
toridades, as irregularidades muitas vezes são
momentaneas, e sem conseque!lcia, quando
o governo é respeitado e firme, que põe tudo
em ordem pela disciplina do exercito. Se os
corpos militares confluem para o seu legal
centro de movimento, e cessllo os conflictos
de- poderes antagonistas, nào ha máo resul
tado, do contrario, apparece o phenomeno po
litico' semelhante ao phenomeno physico,
quando pequenas nuvens concorrem per at
tracção electrica a se approximarem á alguma
maior, até que, inglobando, fazem explosllO,

Ouvi com pasmo a um Sl'. deputado propÔr,
quê esta assembléa nada delibel'e antes de que
o governo assegure a tranquillidade publica,
fazendo repÔr a tropa nos seus aquartelamentos,
e, do contrario estabeleça as suas sessões em
outro lugar. Em que lugar? Estamos no'
mundo da lua? Andaremos de capa em collo
em busca de pouso? A quem daremos ordens?
Quem as executará? Sem duvida entllo se
verificaria, o que disse o politico Tacilo, que
em perigos imminentes, todos mandllo, ninguem
obedece-Quod in 1'ebus trepidisfit omnes ju
be-re, neminem e.'Cegui.

o Sr. Alencar :-Deixemos aos velhos dizer
o que quizerem: mas advirtamos que, apezar
da dilferença da idade, os moços tambem
têm prudencia sufficiente para penserem nos
negocios, ao menos eu sempre me guio por
elia/ e nesta occasillo eu quizera que proc~·
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dessemos com toda a cautela, para não des
truirmos a nossa obra por uma só precipitaçãO.
Todavia não sou do -Voto do illustre preopi
nante, antes creio que não estamos em es
tado de deliberar, e pelo que acabamos de
OUVil' ao ministro creio que nM póde haver
duvida em que a Lropa volte aos seus quarteis
para que restabelecida a tranquillidade pos
samos deliberar sem que se presuma que de·
liberamos coaetos.

O que diz o illustre preopinante sobre a
tropa nllo me agrada, a tropa está em armas,
fez uma representação, e espera pelo exito, logo,
ainda que ella se accommode com qualquer
deliberação nossa, ha de parecer aos estran
geiros, ás provincias, e á Europa, que nos su
jeitámos ao capricho della. E' pois preciso que
se restitua a tranquillidade, n110 porque eu es
teja persuadido que a tropa n110 Lén ha a devida
discipli na e subordinaçllo, pois estou convencido
que a tem, mas para que n110 haja depois mo
tivo de queixa. Eu creio que desde que se
discute aqui este ponto tenho fallado sempre
com moderação, porém uma vez que a tropa
está junta, o chefe da naçllo com ella, e que
n110 pudemos saber cousa alguma do ministro
com exacção, entendo que ullo devenlos de
liberar sem estar restabelecida a tranquillidadê.
Agoniou-se muito o nobre deputado com a
minha proposta da mudança da assembléa, e
eu insisto que ella ~ necessaria no caso de
nM se conseguir o socegó, os' trabalhos do
cerpo legislativo não têm lugar no meio de

. perturbaçoes, e procurar o bom desempenho
delles f:. descargo dos deveres a que estamo!
ligados aos nossos constituintes.

Digo isto porém em ullimo caso, depois de
esgotados primeiro todos os meios, porque eu
ainda estou persuadido que a ordem se ha de
restabelecer. Portanto mande-se dizer ao go
verno que ponha a tropa no seu antigo estado,
e se para isso se entender preciso dirigir uma
deputaçao a Sua Magestade, envie-se, e por
ella se lhe faça ver a necessidade de se retirar
a tropa aos seus quarteis, para se restabe·
lecer o socego, e nós podermos deliberar.
Quando porém nao haja esperança alguma,
entao sou de ~oto que nos retiremos, mas
esta póde nllo ser a opinillo da com missão,
talvez ella julgue que nllo estamos coactos, e a
asseÍllbléa seguirá o que lhe parecer. O que
eu desejo é que prosigamos com circum·
;;pecçl1o.

o Sr. Andrada Machado ;-Eu apoio a lem
brança do Sr. Montezuma, porque realmente
o ministro do imperio nada respondeu que
satisfizesse sobre os principaes pontos que de
sejavamos saber, estamos na mesma incerteza
em que estavamos, nllo sabemos se as tropas
se vl10 reunindo por ordem que tiverão, ou
sem ella, se estão municiadRl; de polvora e

bala, etc., tambem muito importa saber o fim
porque se- coutinua a autorisar isto, e as vistas
do poder executivo, que me são muito duvi
do as, apezar das continuadas pt'Otestaçoes de
grande constitucionalidade, principalmente ato
tendeudo ao que tl minislro disse que do es
tado presente das cousas, se podia conjecturar
um resultado semelhanle aos ultimos acon
tecimentos de P.ortugal, isto é, o restabele
cimento do absolutismo, de que estou muito
de'Sconfiado.

Igualmente desejava saber alé onde se eslende
este grande direito de peliçao, que um illustre
deputauo concede á força armada, e com as
armas na mão, apezar da sua perigosa in
fluencia, quero saber se elIe chega até a pre
tender a deposiçãO dos deputados da nação,
emfim desejava que se me explicasse Loda a
sua extensão no Brazil constitucional. Eu sei
que ha demora, seguindo-se a proposta do Sr.
Montezuma, e eu sinto-me faLigado de velar
duas noites sem descanso e sem alimento, lUas
primeiro está a felicidade do meu paiíl, eu
já estou costumado a trabalhos, e até ades-
viar'me de punhaes de assassinos ,
Porém agora não se trala de causa particular .
O governo teve ao menos o juizo de não con·
tinuar com eJla, e se continua se a pedir-se a
dernissao dos deputados que têm tidú a honra
de desagl'adarem a estes corpos, elles nllo te
rillo dllvida de largar os seus lugares, para os
substituirem úutros que mai agradaveis lhes
fossem, e ao poder executivo, e que approvassem
em tudo suas medidas....

O Sr. Oarneiro da Cunha :-0 que lembra
o Sr. MontezulUa é digno de consideração,
mas eu quizera que nào se demorasse isto
muito, para II commiss110 dar quanto antes o
seu parecer j cI'eio que já ha bastantes dados
para eJle se formar, embora depois se ouça
o ministro da guerra se o julgarmos assim
preciso para nova deliber:lçllo, c por isso qu i
zera que V. Ex, propuze se se deve iI' á com·
mis 'ao, porque esperar pelo ruioistl·o p?ra
depois se tratar do parecer leva um tem po ex·
cessivo.

o Sr. Accioli: - Parece-IDe que se devia
primeiro officiar a este ministro, nós assim fi·
zemos ao úutro, e só depois que vimos que não
saLisfazia cabalmente é que o chamámos; pois
pratiquemos com este o mesmo,

o Sr. MontezlllD.a :-Para não ter lugar o que
propOe o nobre preopinante, basta lembrar que
a assembléa oflicioll e nada concluio, entre·
tanto que muito se conheceu pelas respostas aqui
dadas pelo ministro. Se a assembléa quel' in
teirar-se de mais alguma cousa a que o mi
nistro do imperio nllo satisfez, e quer justi
ficar a sua marcha para o futuro, é neces
sario que venha o ministro da guerra para nOi
responder sobre os pontos que ainda ignoramos.
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Quando para o futuro se disser, a. assrmbléa
obron desta ou daqnella maneira, tambem se
dirá, mas para isso teve bastantes dado. Eu
quizera que qualquer senlença qUll proferis·
semos sobre este negocio fosse assentada, com
loda a madureza, em perfeito conhecimento de
materia.

o Sr. Costa Aguiar:" - SI'. presidente,
lambem julgo muito utll y. lembrança do Sl'.
Montezuma, e me admiro das duvidas que se
lêUl suscitado contra ella, quando precisamos
de exactas infol'mações. Nós chamamos o mi·
nistro do imperio, e Mo nos satisfez de modo
qlJe nos possamos bem dirigir em negocio de
tanta ponderaçãO, logo, porque não cbamaremos
o ministro da guerra, que é o compelente para
havermos informações que o do imperio de·
clarou que nl10 podia dar·nos ?

Venha pois o minislt'o da guerra, e exami·
nemos quanto pudermos a materia j como todo
o mundo conhece a crise em que nos achamos,
nlh) se nos póde levar a mal a diligencia que
fazemos para não errar por falta de conheci·
mento de causa. O que não posso approvar é
o que indicou o SI'. Accioli, seria o mesmo que
fazer com cem passos o que podemos obter
com dez, oflicios sempre são officios, e afinal'
t1epois de se perder lempo em idas e volLas
sem se concluir cousa alguma, sempre acaba·
remos por se chamar o ministro. Portanto o
meu parecer é que caminhemos logo em di·
reitura ao nosso fim, com o que prOpõe o Sr.
Montezuma, assigne-se hora certa para o mi·
nistro comparecer nesta augUSta assem bléa, e
tendo as precisas informações deliberaremos
com madureza.

Conheça a Europa que esta assernbléa no
meio de crise l!lo dei icada conservou sem pre
toda a moderaçl1o e sangue frio, procurando
conseguir as mais exactas noçOes para pr'o·
ceder com acerto, Este é o meu voto,

o Sr. Andrada e Silva :-Eu não me op·
ponho a que se chame o ministro a guerra j

mas ao mesmo-tempo não espero que por esse
canal tenhamos melbores informações. O
ministro do imperio disse que nada sabia por
que só tinha um dia de ministerio j ora, o da
guerra tambem entrou hontem, e além disto é
um homem octogenario, e por consequencia
menos lembrança terá do que se tem passado,
o que succerle é incommodarmol·o e ficarmos
no mesmo. Os factos est~o claros por sua na·
tureza, e em nada nos são.occultas as vistas
do governo, o mais que poderiamos saber
delle era se hontem se passou ordem para se
reunirem os corpos que marchárllo, porém
isto mesmo interessa pouco, porque basta saber
que elles para lá forao, pois ninguem me ca·
pacitará que estas tropas forão para S. Chris·
tov!lo sem .ordell?' ent!lo estava ·tudo perdido.
Deus nos livre dISSO. Por consequencia não me

impoda que se chame como nada tenho que
espet'ar delle, venha ou n~o, para mim é o
mesmo.

o Sr. Costa Barros : - Â assembléa não
póde deliberar sem conhecimento de causa. O
ministt,o do imperio, quando fez a ex.posição
dos successos, referio-se em parte ao ministro
da gtlena, e o que nos falta conhecer desta
repartição bem o potleremos saber chamando o
respectivo ministro,

E' necessario que deliberemos com toda a
madureza, e não terll0 as nossas deliberações
esse cunho, se não assentarem nas mais com·
pletas informações. Embora se diga que o
homem é octogenario j a nação não sabe-se ene
tem oitenta ou' cem annos, e dirA que a as·
sembléa não deliberou bem, porque deliberou
sem conhecimento de causa,

O SR, PRESIDENTE:- Como não ha quem
mais peça a palavra, pergnnto se a ..assembléa
entenúe que deve chamar·se o ministro da
guerra.-Venceu·se que não.

Propoz entll.O se voltava o oflicio á com missão,
com :.lS pel'guntas feitas ao ministro e as res·
posta~ deste,-Venceu·se que sim.

O SR, MAHIANNO DE ALBUQUERQUE :-Lembl'o
a V. Ex. o que L'equeri, i to é, que vão tambem
as emenda~ e additamentos ao parecer, para
que sobre tudo vote de novo il commiss!l.o.

o Sr. Montezuma: - Sr, presidente, como
falta um membro da commis 'ão, requeiro
que se siga a ordem dos que tiverão a maioria
de votos.

Foi nomeadu o Sr, Almeida e Albuquerque,
em lugar do SI'. barão de Santo Amaro, e
retirarãO·se os mell1 bros da COlO missãO para
dar o seu parecer.

Pouco depois se annnnciou que marchava
tropa, e qne parecia dirigir-se á assembléa.
. O SR, ANDRADA MACHADO:- Daqui' iremos

para onde a força al'mada IIIOS mandar.
O SR. MONTEZUMA :-Sr. presidente, se isto é

certo, requeiro que se mande uma deputaçãO a
sabel' o que pretende de nós a força armada.

O SR. ALENCAR :-Eu acho que melhor será
esperar o que .Sua Magestade manda.

O SR, RIBEIRO DE ANDRADA :-Sr. presidente,
o nosso lugar é este. Se Sua Magestade quer
alguma cousa de nós, mande aqui, e a as·
sembléa deliberará.

O SR. ANDRADA MACHADO :-Se nos fôr per·
miltidu deliberar; porque talvez isso mesmo se
nos não permilta.

O SR. PRESIDENTE :-0 que me dá grande sa·
tisfaç'lo no meio de tudo é vêr a tranquillidade
da assembléa.

O SR. ANDRADA M.\CEIADO :-Creio que a iI·
lustre commissão póde dar o seu parecer, por
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que nós devemos continuar a sessão apezal' da
approximação da força armada.

O SH, LOPES GAMA ;-E eu creio que não po
demos deliberar estando cercados.

O SR. PRESIDENTE:- Emquanto estivermos
cercados seguramente nllo podemos deliberar.

Annunciou-se que estava á pOl'ta da sala
um oflicial que vinha da parte de Sua Mages
tade, e forão dous Srs. secretarios, vêr o que
elle queria.

O SR. GALvÁo :-Um oflicial me entregou este
oflicio, que é um decreto: e disse-me que trazia
recommendaçã.o de Sua Magestade para ser
lido, e voltar outra vez á sua mll.o. Pergunto se
póde lêr-se?

Decidia-se que se lêsse , e era concebido nos
seguintes termos:

DECRETO

« Havendo eu convocado, como tinha direito
de convocar, a assembléa geral constituinte e
legislativa, por decreto de 3 de Junho do anno
proximo passado j afim de salvar o Brazil dos
perigos que lhe estavão imminentes i e havendo
esta assembléa perjurado ao tão solemne jura
mento qne prestou á naçll.o de defender a
integridade do imperio, slla indêpendencia, e a
minha dynastia: Hei por bem, como impe
rador e defensor perpetuo do Brazil, dissol ver
a mesma assembléa, e convocar já uma outra
na fórma das instrucçOes feitas para convocação
desta, que agora acaba, a qual deverá trabalhar
sobre o projp.cto de constituiçll.O que eu lhe
hei de em breve apresentar, que será duplica
damente mais liberal do que o que a extincta
assembléa acabou de fazer. Os meus ministros
e seéretarios de estado de todas a ditTerentes
repartições' o tenhão assim entendido e fação
executar 3 bem da salvaçll.o do imperio.

« Paço, 12 de Novembro de 1823, segundo
da independencia e do imperio.- Com a ru
brica de S. M. Imperial.- Clemente Ferreira
França.- José de Otiveira Barboza, »

O SR. RIBEIRO DE ANDRADA :-Creio que V,
Ex, deve mandar tirar uma copia do decreto
para ficar aqui, e entregar· se o original ao of·
Cicial que o trouxe.

O SR. SECRETARIO CALMON tirou a copia.

O SR, GALv.ito :-Sr. presidente, eu devo de·
clarar que este oflicilil me disse que S, M,
Imperial mandár3 esta tropa para defender a
assembléa de qualquer insulLo que se lhe pre
tendesse fazer.

MUITOS SRS. DEPUTADO disserão que agra
decill.o a Sua Magestade.

O SR. ANDRADA MACHADO :--E' preciso fechar
a aela com a copia do decl'eto de Sua Mages
tade, e declal'ar que em eonsequeneia delJe se
dissolveu a assembléa. Estes papeis se entre·
garáO aos do novo congresso.

O SR. PRESIDENTE :-Póde o Sr. oflicial asse
gurar a Sua Magestade da parte da asselllbléa
que ella se dissolve.

O SR. ANDRADA' MACHADO: - Nós já nll.o
somos assem bléa.

O SR. SILVA LISBOA :-:-Parece-me pouco de
cente esta maneira de respcnder nas actuaes
ci,.curnstancias i tal vez deveriamos fazeI-o di
rigindo um orficio ao ministro da repartiçll.o
competente. Não digo isto por cobardia, mas
porque o objecto é de alta consideraçllo.

14GUNS SRS. DEPUTADO" pedirãO a palavra.
Q SR. ALENCAR:- Não sei para que se

pede 11 palavra j as nossas discussOes eslll.O aca
badas.

O SR. ANDRADA MACHADO:- Ó já nllo temos
que fazer aqui. O que l'esta é cumprir o que
Sua Mage tade ordena no decreto que se acabou
de lêr,

Sabirll.o entll.o da sala todos os SI'S. depu
bldos: dissolvendo-se assim a assembléa pela
lima hora da tarde do dia 12 de Novembro de
1823.



ADVERTENCIA

Tendo declarado no numero 2, deste volume 2°, que não me tocava a redacção dos

nnmeros seguintes delle, e nllo succedendo assim, por ser eu, depois da dissoluçllo da assembléa,

encarregado novamente de tudo o que restava a fazer em ambos os volumes, cumpre-me

advertir que forllo unicamente trabalhados por outro redactor os numeras 3, 4, 5, 6 e 7, do

volume 2°, sendo-m.e portanto imputaveis quaesquer erros ou faltas que se notarem em todos

os maLs desta collecçllo.--Theodo1'o José Biancardi.

DECLARAÇÃO

Depois de impressos todos os ns. do Dia1'io; recebi do Sr..deputado Ignacio Accioli de

Vasconcellos, hoje presidente da provincia do Espirita-Santo j a seguinte declaração:

« Passando a lêr os Diarios da extincta assembJéa, que me farão proxirpamente en viados por
V. S. no correio que clwgou a esta cidade a 9 do corrente, encontrei na sessao de 5 de
Novembro uma falla que me é atll'ibuida; e não tendo eu ex pendido sobre a materia em
questão idéas taes, inteiramente oppostas ao meu modo de pensar, todo conforme com o parecer
da com missão de constituiçllO sobre a nomear,:ãD do deputado Brant Pontes para negociadol' na
côrte de Inglaterra, devo a tempo reclamar, para que não corra debaixo do meu nome o que
a outrem pertence; por isso desde .iá me dirijo a V. S. afim de que, desfazendo o engano',
appareça o nome do deputado que legitimamente fôr seu author: sendo de nolar que no ex
Diar'io do governo n. 110 do 2° vol., no extracto desta mesma séssllo, S\"l allribue ao deputado
Carneiro da Cunha, e nllo a mim, a doutrina de semelhante fall~. »

Satisfaço, como devo, ao Sr. Aceioli publicando o que me subscreveu, pois injusto seria que

passasse como sua a obra alheia. Nilo tenho porém meio seguro de acertar com o aulhor

verdadeiro d'aquella falia j porque estilo mui claramente escriptos pelo tachygrapho, os nomes dos

deputados, a quem elle attribuiu as da citada sessão,' e nllo tenho confiança alguma no extracto

apontado do Diario do Governo. Se esse fosse exacto, entllo a falia, que no Diario da ÂS8e1nbléa

se diz ser do Sr. C"ilrnciro da Cunha seria do Sr. Galvllo, e a que se attribne ao Sr. Accioli

seria do Sr. Carneiro da Cunha j mas como duvido da exactidllo, nada assevero com certel.a.
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ANTONIO Tavares Correia.- Sess. de 22 dc
Agosto. Vejo o par. da com. de legislação
n. 43.

ANTONIO Teixeira da Costa. Vejo o par. da COlA.
de poderes n. 26.-Elltrou na assembléa
em 24 de Setembro.

ANTONIO Vieira da Soledade.-Sess. ele 27 de
Agosto.

ApoIAnos.-Sess. de 21 de Junho. Vejo a prop.
do dep. Alencar n. 2.

ApONTAMENTOS para bases de uma proclamação
da assembléa. Vejo a prop. do deputado
Maia n.1.

ApONTAMENTOS para um plano de colonisaç!l.O DO
Bl'azil j por Hyppolilo José Pel'eil'a d:t Costa.
-Sess. de 2 de Junho. Vejo o paI'. da com.
de colonisaçao n. 2.

ARRAIAL de Carinhanha. Vejo o par. da com. de
constiluiçãp n.l0.

ARRAIAL do Exú. Vejo o projecto de lei n. 23.
ARRAIAL das Formigas.-Sess. de 30 de Julho

no 1° oIT. do min. do imperio.
ARRECADAÇÃO de dizimos.- Ses'. de 18 de

Agosto. Vejo as prop. do dep. Rocha Franco
ns. 2 e 3.

ARRE~IATAÇÃO de dous mil quintaes de páo
bl'az}!. Vej.-Venda de páo-brazil.

AUSENTES (juizo de). Vej.-Defuntos e ausentes.

B
BALANÇO dó cofl'e ela iotendencia gel'al da

policia.-Sess. de 22 de Agosto. Vejo a
prop. do dep. Montezuma n. 8.

BALANÇO do lhesouro publico.-Sess. de 18 de
Setembro. Vejo a prop. do dep. Monte·
zuma n. 12.

BANDO para publicar a inslallaçllO ela assem·
hléa.-Sess. de 30 de AbriJ. Olf. ao gov. no
mesmo dia. Resp. na sess. de 2 de Maio.

R\RÃo de Itanhaem, dando a noticia da prisilo
do general Madeira.-Vej. a sess. de 9
de Juoho.

BATALHÃO do imperador e balalhão n. 1, na
Ballia.-Vej. a se~:;. ele 11 de Outubro
no 2° 0[. Jo nJin. do imperio.

BATALHÃO de linha do Ceaní: sobre a sua
exlincçao.-Se S. de 17 de Setembro no
oIT. do mino da guena. Vejo o paI'. da
com. de guerl'a n. 14.

BATALUÃO de milicias da comal'ca do Hio tia
Velhas: sobre o seu regresso da Babia
pedido pelo dep. Gomide.-Scss. do 1°
de Agosto. _

BATALHÃO de milicias do Rio Grande do Norte:
- sobre a sua crcaçno. - Sess. de 15 de

Setembro no 2" ofr. do mino da guel'l'a.
Vejo o par. da com. de guerra D. 15.

BATALHÃO Je S. Paulo destacado no sul. Vejo a
pro\!. do dep. Cal'Deil'o da ClInha n. 7.

BENEFICIOS ecclesia ticos: obre a suspensão do
seu provimento. Vejo a prop. do dep. Paula
e Mello D. 1.

BERNARDO Avelino Feneil'a e Souza.-Sess. de
22 de Julho. Vejo o par. da com. de con
stituiçãO n. 4.

BERNARDO José da Silva Ramalho. Vejo o paI'.
da com. de legisli1çãO n. 56.

BERNARDO José Viegas. Vej./o par. da com. de
legislação n. 26, e a ~ess. de 11 de Julho.

BISPO capeUão·mór, nomeado presidente por
acclamaçã,p. Sess. ln.

BLOQUEIO de Monlevidéo. Veja a pl'Op. dó dep.
Alldrada Machado n. 9.
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BOLETINS sobre a molr.stia de Sua Magestade o
Imperador.-Sess. de 8, 9, 11, 12, 14, 15,
16,17,18,19,21, 22,23, 24, 26, 28,30
e 31 de Julho, 1° e 7 de Agosto.

BRAZILElROS, e cidadãos brazileiros : intelligencia
destes termos.-Sess. de 23, 24 e 25 de
Setembro.

c
CABROBÓ (julgado de) - Vejo - Comarca do

sertão de Pernambuco.
CACHOEIRA, Santo Amaro e S. Francisco. Vejo

a pl'Op. do dep. Rodrigues de Carvalho n. 3.
CADEIAS: para se conhecer ·do seu' estado e

reformas por meio de uma commissão.
Sess. de 22 de Setembro.

CADl:JlRA do presidente da assembléa: qual seja
o seu lugar estando presente o imperador.

- -Sess. de '30 de Abril e 11 de Junbo.
CAMARA da cidade elo Rio deJaneiro.---.:'Sess. de

2 a 5 de Maio e 10 de. Novembro.
» da cidade de S. Paulo.-Sess. de 13 de

Agosto, no 3° off. do mino do imperio.
Vejo o par. da com. de fazenda n. 18.

» da cidade de Porto-Alegre.-Sess. do 1° de
Outubro.

» da villa de Aquiraz.-Sess. de 31 de Julho,
no 3° ofl'. do mino do imperio. Vejo o par.
da com. de legislaçãO 11. 36.

» da Alalaia.-Sess. de 14 de Agosto no otr.
do mino da fazenda. Vejo o par. da com.
de fazenda n. 30.

/, de Baependy. -Sess. de 7 de Agosto, no 1°
ofl'. do mino do imperio: e as sess. de 25 e
26 dito, e 7 de Outubro.

» de Barbacena.-Sess. de 20 de Setem
bro, e 27 de Outuhro, no off. do mino da
justiça.

» da Cacboeira.-Sess. de 31 de Julho, no 2°
ofi'. do min do imperio.

» de Caeté.-Sess. de 30 de Setembro.
» da Campanba da Princeza.-Sess. de 13

de Agosto, no 2° .afr. do mino do imo
per:io; e as sess. do Iode Setembro, e 20
de Outllbro.-Vej. o par. da com. de con
stituiçãO n. 10.

» de S. Francisco.-Sess. de 7 de Novembro,
na falia do dep. Duarte e Silva.

» de S. Jorge dos TIhéos.-Sess. de 12 de
Maio, no ofi'. do mino do imperio. Vejo o
par. da com. de colonisaçã6 n. 1.

» de S. JoãO d'EI-Rei. - Sess. de 26 de
Agosto, no ofi'. do mino do imperio : e 20
de Setembro.

» de S. JoãO da Palma.-Sess. de 27 de
Setembro. .

» de S. José, na província de Minas.-Sess.
de 30 de Setembro.

» de S. José do Rio Grande do Norte.-Sess.
de 5 de Novembro.

CAMARA de S. José do Rio das Mortes.-Sess. de
9 de Julho. Ofi'. ao gov. cm 26. I eap. nas
sess. de 31 dito, e 11 de Outubro

» de Nazareth de lrapicurú. - Sess. de
29 de Outubro no ofl'. do mino do
impel'Ío.

» da Nova Friburgo.~Sess. de 18 de Outubro.
» do Penedo e Poxim. Vej.-Actas -destas

mesmas camaras.
» de Pitangui.-Scss. de 10 de Outubro.
» de Porto-Alegre do Rio Grande do Norte.

Vej.-Batalh!l.O de milicias do Rio Grande
do Norte.

)' do Prineipe, da comarca do Serro elo Frio.
-Sess. de 30 de Outubro.

» de Queluz.-Sess. de 20 de Setembro.
J) do Rio Pardo.- Sess. de 24 e 25 de

Outubro.
)' do Sabará.-Sess. de 10 de Outubro.
» de Tamaneluá.-Sess. de 30 de Setembro.

CANDIDO José de Araujo Vianna. pedindo ser
dispensado da comll1issão da redacç!l.o do
Dia?·io-Sess. de 27 de Setembro.

CAPELLÃO e cura da alc1êa de S. Luiz Beltrl1o.
"-ej. o paI'. da com. de colonisação n. 5.

CAPITAL NOVA do Bl'azil.-Sess. de 9 de Junho.
CARNES-VERDES e farinha de mandioc<.I.-Sess.

do 1° de Setembro.-Vej. a pl'Op. do dep.
Carneiro n. 1.

CARTA anonyma sobre o Dim'io do' Gove?'?w. n.
29 de 1823.-Sess. de 12 de Agosto.

CARTAS do correio. Vej.-Segredo das ilal'tas do
correio.

CARTAS insertas no Dia1'io do Governo. Vej.,
Dia?'Ío do Governo.

CARTA;; topogl'uphicas e geographicas do im
peria, pedidas ao al'chivo militar. Vejo a
pl'Op. do dep. barão de Santo Amaro n. 2.

CARTA topographica da província de Minas, of
ferecida pelo dep. Camara.-Sess. de 9 de
Julho.

CAUSAS de liberdade,- Sess. de 19 e 23 de
Junho.

CERE?rlONIAL para o recebimento de S. M. Impe
rial na assembléa. - Sess. de 30 de Abril.
Ofl'. ao gov. em 2 de Maio.

CBAMAJlIENTOS á ordem. Vejo a prop. do dep.
Alencar n. 2.

CIVILISAÇÃO e catecbisação de indios. - Sess.
de 12 de Maio, e 2 de Junho. Vejo o par.
da com. de colonisaç!l.o n. 3. I

OLEMENTE Alves d'OJiveira Mendes e Almeiaa.
Vejo o par. da com. de constituiça.o n. 12.

CLEMENTE Ferreira França.-Sess. de 10 de No
vembro.

COCBRANE (Iord). Como membro da com. de
fÓl'a de guerra e rnarinba.-Sess. de 12 de
Junho. Veja a prop. da com. de guerra n. 1.

» como comrnandante da esquadra brazileil'a,
-Sess. de 2 de Outubro. Veja a prop. do
dep. Ribeiro de Andrada n. 3.

» como marquez do Maranhão. -Sess. de 18
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de Outubró. Vejo a prop. do dep. Monte·
zuma n. 18.

COLLEGIO eleitoral da cidade d!! Sergipe. -Sess.
do 10 de Outubro no oIT. do mino do im
perio.

COLONOS vindos de Fl·ancfort. Vej.-Camara da
villa de S. Jorge uos lIhéos.

CO~B[ANDANTE das armas da Bahia : sobre a sua
nomeaçl1o.-Sess. de 18 de Outubro. Vejo
a prop. do dep. Andl·.!Ida Machado n. 10.

COMMANDANTE em chefe uo exercito pacificador.
-Sess. de 21 de Julho.

COMARCA de S. Jollo das Duas Barras. - Sess.
de 4 de Julho.

COMARCA do Rio de S. Francisco: creaçl10 de
uma companhia de cavallaria. Vejo - Joa
quim Antonio de Magalhaes.

COMARCA do Sertl10 de Pernambuco. - Sess. de
2 de Agosto. V<'j. o proj. de lei n. 23.

COMMISSARIADOS. Vejo a prop. do dep. Monte
zuma n. 19.

COMlUSSOES. Vejo os arls. respectivos do reg.,
se devil10 inuicar as materias, em que

se precisassem informaçoes do governo
para se ajuizar do estado do imperio.
Sess. de 22 e 23 de Agosto. Vejo a prop.
do dep. França n. 1.

se podil1o reduzir logo a projectos as pro
postas que lhes erao remellidas. -Sess.
de 5 de Setembro.

se devil10 apresentar em praso determinado
seus pareceres sobre negocias a ellaii já
affectos. Vejo a prop. do dep. Ribeiro de
Campos n. 1.

COMMISSOES NOMEADAS :
)) dos cinco.-Sess. I".
» de colonisaçllo.- Sess. de 12 de Maio, de

12 e 28 de Julho.
) de cOUllDercio.-Sess. de 12 de Maio. Vejo

a prop. da Ulesma com., e a sess. de 7 de
Novembro.

» de constituiçl1o. - SesE. de 5 de Maio. Vejo
a sess. de 7, a prop. do dep. Teixeil'a de
Gouvêa, e as sess. de 29 de Agosto, 3 de
Setembro, 14 de Outubro e 4 de No
vembro.

) ecclesiastica.- Sess. de 4 de Junho.
» especial para a lei marcial. - Sess. de 30

de Junho.
) especial para a formaçllo da tabella das leis.
/'-Sess. de 30 de Julho. Vejo a prop. do

dep. Araujo Lima n. 2.
» especial para conhecer da representaçll.o

dos officiaes da guarniçl10 da cÔrle.-Sess.
de 11 de Novembro.

COMMISSÃO de estatistica e diplomacia. - Sess.
de 12 de Maio e 3 de Setembro.

-l) de fazenda. - Sess. de 10 de Maio e 3 de
S tembro.

)) de guerra e marinha: - Sess. de 12 de
Maio e 4 de Junho, 11 de Julho, 20 e 24
de Setembro.

CuMMISSÃO de fóra.-Se~s. ue 4 ue Junho. Vejo as
prop. da com. de guerra ns. 1 e 2, a do dep.
Nogueira da Gama n. 3, a sess. de 24 de
Julho, e os alicias aos membros da mesma"
com. na de 26. '

» de instmcção publica.-Sess. de 10 de Maio.
» de legislaçl1o.-Sess. de 9 de Maio e 25 de

Junho.
)) de minas e bosques. - Sess. de 29 de

Agosto-;-
» de petiçOes.-Sess. de 7 e 17 de Maio, e a

prop. do dep. Lopes Gama, n. 3.
)) de poderes.-Sess. de 6 de Maio.
)) de politica interna. - Sess. de 23 de Maio.

Vejo a proposta do dep. Dias II. 1.
)) da redacção do Dia7·io. - Sess. de 7 de

Maio.
» da redacção das leis. - Sess. àe -26 de

Agosto e 7 de Novembro.
» da redacção do regimento.-Sess. de 18 de

Abril.
» de saud.e publica. - Sess. de 17 e 20 de

Maio, e 24 de Julho.
» de fóra.-Sess. de 17 rle Maio. Vejo a prop.

da com. de sagde n. 1, e a sess. de 24 de
Julho. -

)) dos tres.-Sess. 1".
COMPANHIA de cavallal'ia miliciana no Rio de

S. Francisco. Vejo - Joaquim Antonio de
Magalhães.

COMPANHIA de mineração. - Antonio de Avila
BettencourL -

COMPA'NHIA de sertanejos na Vacearia.-Sess. de
15 de Setembro no r off. do mino da
guerra.

CONDE do Rio Maior.-Ve.j. a sess. de 22 de Se·
tembro no ofr. do mino do imperio.

CONFIRMAÇÃO da legislaçao.-Vej. o proj. de lei
n. 1 e o pal'. da com. de legislaçao n. 13,

CONHECENÇAS, salarios e direitos parochiaes do
bispado de Marianna.-Vej. a prop. do dep.
Rezende Costa n. 3.

CONJURAÇÃO de S. Pa'ulo.-Sess. de 13 de Se
tembro vejo o par. da com. de legislaçl10 n.
46 j e o 3" off. do mino da guerra na sessilo
de 15 de Setembro.

CONSELHO de procuradores geraes das provincias.
Vejo o proj. de lei n. 7.

CONSELHEIROS dos governos das provincias:
sobre os requisitos neceSsarios para o ser
Sess. de 2 e 9 de Julho.

CONSTANTINO Dias Pereira. Vejo o par. da com.
de commercio n. 7.

CONSTITUIÇÃO. Vej.-Projecto de ConstituiçãO.-

CONTRACTO das sisas de Campos. Vej.- Manoel
dos S~ntos Pereira e Joaquim José Gomes

.da Silva e Castro.-

CONTRACTO do Ver. no termo da villa de Santo
Antonio de Sá.-Vej. o par. da com. de
legislaçl10 n. 40.

CONTRIBUIÇOES liUerarias de todas as provincias.



INDICE 5

Vejo na sess. de 4 de Outubro o requeri
mento do dep. Gomide.

CONTRIBUIÇÕES de passagens DOS rios Grande e
das Mortes. Vej.-Camara da villa de S.
José dos Rios das Mortes.-

CORPO de estrangeiros. Vejo a prop, do dep. Cat··
neiro da Cunha n. 3.

CORÔA imperial j se é insignia ou cobertura
Sess. de 30 de Abril e 12 de .Junho.

CORREIO do Rio de Janeiro, n. 24. Vej.-Martim
Francisco Ribeit·o de Andrada.

CÓRTE uo Páo·Brazil. Vej.-Páo-Brazil.
CREDORES de José Teixeira Mello. Vej.-João

Gonçalves Duarte Pereira.
CRmEs politicos j como devem ser considerados

para a puniç!1o-Sess. de 21 de Maio.
CORVETA Libend. Vejo a prop. do dep. Andrada

Machado n. 9.
CYPRlANO José Barata d'Almeida. Vejo o par. da

com. de poderes n. 21. Officiou-se-lhe em
30 de Agosto.

D

DAVID PAMPLONA Côrte·Real. - Sess. de 6 de
Novembro. Vejo o par. da com. de legis·
lação n. 60.

DECLARAÇÕES de voto : se podem fazer-se tanto
da opinião vencida como da vencedora.
Sessãe de 19 de Julho, Vejo a de 18 de
Ago~to, na discussão do artigo 138 do re·
gimento da assembléa.

» sobre a faculdade de votar negada ao presi·
dente da assembléa.-Sess. de 30 de Maio.

I) sobre o proj. de lei das sociedades secretas.
-Sess. de 2, 4, 7 e 9 de Junho.

» sobre o par. da com. de legislação relativo
á resposta do dep. Costa BatTos.-Sess. de
10 de Junho.

» sobre a recepção da felicitação do gover
nador militar da ilha Gr<lnde e Paraty. 
Sess. de 21 de Junho.

I) Sobre governos provinciaes. - Sess. de 25
de Junho, 4, 5, 7, 8, 15 e 18 de Julho.

») sobre o projecto de lei para naturalisação
de portuguezes.-Sess. de 26 de Junho.

)) sobre o proj. de lei marcial. - Sess. de 16
de Julho.

DECLARAÇÃO de voto sobre nomeação de depu
tados para ministros de eslado-Sess. de
19 de Julho.

I) sobre a nomeação de pm deputado pal'a
intendente da policia - Sess. de 21 de
.Tl1lho.

I) sobre o par. da com. de constituiçllO rela
tivo ao procedimento a tropa de Porto·
Alegre-Sess. de 28 ~e Julho.

I) sobre a proposta para a remessa do Dia1'Ío
do Governo, n. 27, á com. de constituiçãO.
Sess. de 5 de Agosto.

» sobre o proj. de lei que inhibio os depu·

tados de exercerem outros emprego:s-Sess.
de 16 de Agosto.

DECLARAÇÃO sobre a reme sa do decreto da pro
mulgação das leis a Sua Mage taúe ainda
não estando outro promplo-Sess. de 28 de
Agosto.

» sobl'e o par. relativo ao destino dos
prisioneiros portu~lIezes-Sess. do 1" de
Setembro.

» sobre a remessa do projecto de constituiçao
a Sua Magestade.-Sess. de 10 e 11 de
Setembro.

») sobre a discussão do dito proj.- ess. de
15 de Setembro.

l) sobre o par. ralati vo ao numero preciso de
deputados presentes para veneimento das
materias-Sess. de 16 de Setembro.

J) de voto sobre o additamentc do dep.
Alencar ao art. 2° do projecto de consti·
tuição-Sess. de 20 de Setembro.

)) sobre a tabella das leis-Sess. de 25 de
Setembro.

» sobre o modo de ser recebida a felicitação
da junta da fazenda da pt'Ovincia de
S. Pedro-Sess. do 1° de Outubro.

)l sobre o art. 5° do proj. de constituiçao
Sess. de 3 de Outubro.

» sobre o art. 6° do mesmo projecto-Sess.
de 4 de Outubro.

» sobre o art. 13 do mesmo projecto-Sess.
de 27 de Outubro.

» sobre os arts. 14 e 15 do mesmo projecto
-Sess. de 7 de Novembro.

» sobre a nomeação d.) dep. Brant Pontes
palf3 agente do Brazil em Londres-Sess.
de 7 de Novembro.

DECRETOS da assembléa: sobre a sua nume·
ração e data-Sess. de 14 de Outubro.

» apresentados a Sua Magestade-Sess. de
20 de Outubro. Vej.-Deputação 10·- i
e na sess. de 23 dito, o oiTo do mino do
imp. remettenúo os decretos já assignados
por Sua Magestade.

)) das cÔrtes de Portugal pedidos á chan·
ceIlaria·mór-Sess. de 7 de Julho. Ofr.
ao gov. no mesmo dia: Resp. na sess. de
30. Vejo a prop. do dep. Lopes Gama n. 1.

DE~'UNTOS e ausentes.-Sess. de 4 de Julho.
Vejo a prop. do dep. Rezende Costa n. 2.

DEMISSÃO do presidente e secretario do governo
de Pernambuco.-Sess. de 11 àe Outubro
ne l° oIT. do mino do imperio. Vejo o par.
da com. de constituiçãO n. 20.

DEPOSITAR10 geral. Vej.-Valentim José dos
Santos.

DEPUTAÇÕES. Vejo os arLigos respectivos do re·
gimento.

DEPUTAÇÕES" NOhlEADAS :
1" - para annunciar a Sua Magestade a ins

taIlação da assembléa.-Sess. de 30 de
Abril. Ofi'. ao ~ov. no mesmo dia; lesp,
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na sess. de 2 de Maio. Vejo nesta ultima
sess. a falia do orador e. a cesposta de Sua
Magestade.

DEPUTAÇÕES NOMEADAS:
2" - para receber a Soa Magestade á porta do

salão da assembléa.-Sess. de 2 de Maio.
3" ---.:. para dirigir o voto de graças a Suu Ma

gestade. Vejo a prop. do dep. Andrada Ma
chado n. 1; e na sess. de 9 de Maio a

, falia do orador e a resp. de Sua Magestade.
4" - para agradecer a Sua Magestade a convo

caçM da assembJéa.-Sess. do 31 de Maio.
OIT. ao gov. no mesmo dia: Resp. lia
sess. de 3 de Junho. Officiou-se nova
mente nesta ultima data: resp. voc<rl do
mino do imperio na sess;. de 7, e a oflicial
na de 9. Vejo nesta de 9 a fal!a de orador
e a resposta de Sua Magestade.

5& - para recE'ber o miniiitro da guerra na as
sembléa.-Sess. de 30 de Junho.

6" - para' significar a Sua Magestade o pezar·
da assembléa pelo infausto accidente que
puzera em perigo a sua vida.-Sess. de
5 de Julho. Vejo a prop. do dep. Andrada
Machado n. 3 j e na sess. de 8 de Julho a
falia do orador, e a resp. de Soa Milgestade.

7" -para felicitar a Soa Magestade pelo seu res
tabelecimento.-Sess. de 7 de Agosto. OfI.
ao gov. no mesmo dia: resp. na ~ess.

de 8. Vejo na de 11 a falla do orador, e a
resposta de Sua Magestílde.

8'-para agradecer a S. M. a declaração da iode
pendencia.-Sess. de 5 e 6 de Setembro Vejo
a prop. do dep. Costa Barros II. 2 j e na sess.
de 9 dito, a falia do orador, e. a resposta
de Sua Magestade.

9"-para felicitaI' a S. M. pelo seu nascimento
e acclamaçllU, e p~la elevaçãO do Brazil a
imperio.-Sess. de 7 e 8 de Outobro Vejo
a prop. do dep. Ferreira de Araujo n. 2 ; e
na sess. de 13 de Outubro a falla do orador,
e a resp. de Sua Magestade.

10'-para levar a S. M. os decretos da assembléa
já sanccionados.-Sess. de 15 de Outubro.
OlT. ao gov. no mesmo dia: Resp. na sess.
de 18. Vejo na. de 20 a fal(a do· orador e a
resposta de Sua Magcstade.

DEPUTADOS DA AS5EMBLÉA :
ausentes - 10 de Maio. Omciou-se-Ihes
em 16.

c( empl:egados na relação de Pernambuco.
-Sess. de 3 de Junho. OlT. ao gov. no
mesmo dia.

«( se devião exercer ootro emprego durante a
deputação. Vejo o proj. de lei n. 18.

ce se deviãO depôr em 11m !;'um~ario os que
tinbão sido nelJe referidos por testemu
nhas.-Sess. de 16 de Maio.

ce sobre a nomeação de dous para ministros
de estado e de um para intendenle geral da
policia.-Sess. de 18 de Julbo. Vejo os
par. da com. de constituição n. 2, e 3.

DEI'UTADOS DA ASSEMBLÉA :
se devião, sendo ministros de eslado, par
ticipar, como os outros, os motivos de não
comparecerem na assembléa.-Sess. de 3 .
Setembro e 24 de Outubro.

ce da Bahia: se a sua presença el·1.\ ne
cessaria para se deliberar sobre o proj. dos
governos provinciaes.-Scss. UI' 26 de Maio.

c( sobre a nomeação de um pela cidade. Vejo
o p.al'. da com. de constituiçãO n. 5;
sobre o chamamento dos supplentq.s. Yej.
a prop. do dep. Montezuma n. 3.

«( eleitos por Montevidéo. Vej.- Eleição dos
deputados da provincia Cisplatina..

«( eleitos por Sergipe. Vej.-EJeit;àO dos de
putados de Sergipe.

c( eleitos pelo Sertão de Pernambuco.-Sess.
de 17 de Junho Vejo o par. da com. de
poderes 11. 13.

DESERTORES. Vejo a pl'Op. do c1ep. CaT'nl'}iro da
Cunba n. 6.

DESTAcAMEN'ros da provincia de S. Paulo. Vejo a
prop. do deputado Paula e Mello n. 5.

DlARIO da Assembléa: sobre a sua redacção.
Vejo as prop. da com. da redacçào ns. 1, 2
e 6 ; o pai'. da mesma com. n. 8 j a prop.
do dep. Araujo Vianna n: 2 j a do dep.
Hel1l'iques de Re.zende n. 2 : e a discussão
do cap. 13 do I'egimcnto <;Ia assernbléa.

ce sohre o seu porte no correio.-Sess. de
24 de Maio. OlT. ao gov. eru 9 de Junho.

c( do Govm'no ns. 107 e 114.-Sess. de 24 de
Maio.Off. ao gov. no mesmo dia.

ce n. 124.-Sess. de 9 de Junho. Vejo a prop.
do dep. Rodrigues de Carvalho n. 1.

ce N. 27. Vejo a prop. 'do deputado Carueiro
da Cunha n. 8.

c( sobre a sua revis!l.O.-Sess. do 1" de Agosto.
Vejo a pro·p. do deputaria Montezuma n. 2.

ce sobre as materias de que exclusivam.ente
deveria tratar. Vejo a prop. do dep. Ver
gueiro n. 2. _

DIOGO Duarte Silva. Vejo o par. da com. dos
cinco. D. 1.

DIOGO Jorge de Brito. Vejo a prop. da com. de
guena n. 1.

DIOGO de Toledo Lura e Ordonhes. Vejo o paL·.
da com. de poderes. n. 7. -

DIRECTOR dos indios do serlão da aldêa de S.
Luiz Beltrão. Vejo o par. da com. de colo·
nisaçll.o n. 5.

DIRECTOR dos indios do sertão de Valença. Vejo
o par. da com. de colúnisaçãO n. 4.

DIREITOS de passagens nos rios Grande e das
. Mortes. Vej.-Camara da villa de S. José

do Rio das Mortes.
DISSOLUÇÃO da assembléa. Vejo o decreto, que

. a ordenou, no fim da sess. de 11 de
Novembro.

DIVISÃO do territorio do imperio.-Sess. de 20 e
23 de Setelllbro.

Dlzmos da Bahia. Vejo o proj. de lei n. 21.
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D1ZlMOS de Minas. Vejo as prop. do dep. Rocha
Franco, ns. 2 e 3.

DOMIClANO Pinto Drllmond. Vejo o par. da com.
de legislação n. 14.

DOMINGOS Alves Branco Muniz Barreto. Vejo o
par. da com. de legislação n. 6 j e as sess.
de 2, e 19 de Junho, e 9 de Julho.

DOMINGOS Lopes da Silva Araujo.-Sess. de 12
de Julho. Vej, o par. da mesa n. 2.

DOMINGOS Manoel Pereira de Barros. Vejo o
par. da com. de guerra n. 2.

DURAÇÃO DAS SESSOEs.-Sess. de 12 de Junho,
na djscussl\o do art. 37 do regimento. Vejo
a prop. do dep. Montezuma n. 4.

E
ELEIÇÃO dos deputados da Bahia. Vejo o par. da

com. de poderes n. 18. '
ELEIÇÃO dos deputados da provincia Cisplatina.

-Sess. de 9 de Agosto no 2° olr. do
mino do imperio. Vejo a sess. de 5 de Se
tembro ; e o par. da com. de constituiçllO
n.17.

ELEIÇÃO dos deputados de Sergipc.-Sess. de 9
de Junho no 3° 0[. do mino do imperio.

·8fT. ao gov. no mesmo dia. Vejo o par. da
corno de constituição n. 5 j e nas se S. de
16 de Julho, » 1° de OIItubro outros ofIieio
do mino do imperio.

ELEIÇÃO irregular de Malto·Grosso.-Sess. l' e
de 6 de Maio. OIT. ao gov. em 7.

,!j;LEIÇÃO dos secretarias para membros das com
missõcs.- ess. de 4 de .Iunho.

ELEITORES do dislI'icto de Ilapicllrú de Cima.
Vej.---Antonio Pel'eira BebrnU)as.

ELEITORES de Porlo-Calvo sobre a eleiçao dos
rlep"tados das Alagôas.-Se. S. de 18 ele
Abril.

EMENDAS:
se o autor uellas entra no numero uos votos

precisos para serem apoiadas.-Sess. de
27 Junho.

se têm Jngar depois da 3" discusslfo de qual
quer projecto.-Sess. d~ 1° e 3 de Se
tembro Vejo a prop. do dep. Al'aujo Vianna,
n. 1, e fi do dep. Carneiro n. 2.

EMIGDIO de Souza Lobo Brandão. Vejo o par. da
com. de couHuercio n. 5.

EMPREGADOS ua Bahia. Vejo o pt·oj. de lei n. 19.
EMPREGAVaS no serviço da assembléa. Vejo as

prop. da com. de policia. ns. 1 e 2.
EMPRESTI1IIO aberto na Babia.-Sess. de 1" de

Ago to, ....no oJf. do mino da fazenda. Vejo o
parecer da com. de fazenda n. 12.

ENTRADA do imperador na assernbléa.-Sess. de
3 de Maio.

ENTRADA do povo na assembléa.-Sess. ue 10
de Novembro.

ESBOÇO do systema politico natural, com appli
caça.o ao Brazil.-Sess. de 12 de A~osto.

ESCOLA medico-cirurgica da cidade da Bahia.
Ses3. de 20 e 23 de Setembro.

ESCRlPTURARIO da redacça.o do Diario. Vejo a
prop. da com. da dita redacça.o n. 3.

ESCl'llvÃEs, tabelliàes, e orficiaes de justiça do
Recife. Vej.-Miguel PÚ·e.9 C01"'8a Gomes.

ESPHERA dos tres poderes politicas, Vejo a prop.
do dep. Paula Mello n. 4.

ESQUADRA brazileira. Vejo a prop. do dep. Costa
Barros n. 1.

E TABELECIMENTOS LlTTERARlOs.-Sess. de 5 de
Julho, Off. ao gov. em 7: Hesp. na sesS.
de 31.

» da cÔrte.-Sess. de 31 de Julho, 7, 14 e 30
de Agosto.

)) de Pernam buco. -Sess. de 23 de Setembro.
)) de Santa Catbarina. -Se, S. de 27 de Se

tembro.
)) do (!;spirito·Santo.-Sess. de 7 de Outubro.
)) do Rio Grande do Norte.-Ses . de 24 de

Outllbro.
)) de S, Paulo.-So.:s . de 24 de Outubro.
)) de S, Pedro do Rio Gl·ande.-Sess. de 4

de I ovembro.
ESTADO do thesouro nacional. -Sess. de 4 de

Outubro 110 oIT. do mino da fazenda. Vejo na
sess. de 6 relatorio do mesmo ministro.

ESTEVÃO Ribei 1'0 de Itezende: nomeaçào de
intendente gemI da policia.-Sess. de ] 8
de Jnluo. Vejo o par. da com. de consti
tuiÇãO 11. 3.

ESTRADA do Carmo. Vej.-Catl1arn da cidaue de
S. Paulo.

ESTRADA do Rio ue Janeiro para Barbacentl.
Vej,-José Gonçalves Côl·les.

ESTHA GEIROS. Vej.-Corpo de estrang iros.
E:TUDOS das academias meuico-cirurgicas. Vejo

o pruj. de lei n. 27.
E TUDOS mcr.ores. Vejo o paI'. da com. de ins

lrucça.o n. 1.
EosTAQulo Auolpbo ue Mel10 c Maltos. Vejo a

prop. ua com. da redacl,:l\O do Dia"io n. 6.
EXTRACÇÃO Diamantina: sobre reformas para

a melhol'ar. Vej.-Manoel !J1onte'i?'o de
Pinho.

EXTRAC'ro das matriculas da academia lO ilitar,
-Sess. de 27 de Outubro,

F
FABRICA de estamparia e papel. Vejo - Manoel

Machado Coelho.
FABRICA de ferl'ü de S. ·Joll.o de Ipanema. 

Sess. de 11 de Junho. OIT. em 12 aos mi·
nistros do imperio e da fazenda: resp. do
1° na sess. de 30 de JuniJo e do 2° na
de 3 de Julho. Vejo a de 5 de Julho; e na
de 7 de Agosto o 3° 0[. do mino do im
perio: o par. da caiu. de f, zenda n. 17 ;
a pt'op. do dep. Ribeiro de Andrada D.

2 j e o proj. de lei n. 2 .
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FABRICA de sellins rasos em Barbacena. Vejo
- JOBé Si1n1Jlicíano de Sottza Bun·eto.

FALLA de S. M. Imperial na installação da as·
sembléa. - Sess. de 3 de· Maio.

FALLAS de oradores de deputações. Vejo - De
putações.

FEDERAÇÃO do estado Cisplatino. -Sess. de 17
18 e 30 de Setembro. Vejo a prop. do
dep. Alencar D. 4, e a do dep. Marianno do
Albuquerque.

FEIJó. Vejo -João da Silva Feijó.
FELICIANO Joaquim de Lacerda. Vejo o par. da

com. de petições n. 6.
FELICITAÇÕES AO CONGRESSO:

se devião, ou não, ser lidas por inteiro na
assembléa. Vejo a prop. do dep. Araujo
Lima n. 1.

sobre a sua publicação no Diario do Govel'no.
Vejo a prop. do dep. Vergueiro n. 3.

FELICITAÇÃO do bispo, cabido e clero de Mari·
anna. - Sesi>. de 10 de Julho.

» da camara da cidade das AlagÔas.-
Sess. de 13 de Outubro.

» da Fortaleza.-Sess. de 29 de Agosto.
» do Ouro Preto. - Sess. de 10 de Julho.
» de S. Paulo. -Sess. dp. 13 de Agosto.
II de Porto-Alegre. -Sess. de 24 de Julho.
)1 do Recife. -Sess. de 7 de Julho.
» do Rio de JAneiro. - Sess. de 5 de Maio.
» da vi1Ja de Baependy. - Sess. de 26 de

A.gosto.
» de Barbacena. -Ses!'. de 30 de Maio.
II de Caeté. -Sess. de 21 de Julho.
)1 da Campanha da Princeza. -Sess. de 26

de Agosto.
» de Campos. -Sess. de 13 de Outubro.
» de Cantaga]]o. -Sess. de 22 de Agosl.o.
» de Garanhuns. -Sess. de 29 de Agosto.
» de S. Joao d'EI-Rei. -Sess. ele 11 e 23 de

Agosto.
II de Itú. -Sess. de 12 de Ju:ho.
)j de Lorena. -Sess. de 9 de Julho.
» de Pitangui. -Sess. de 10 de Setembro.
» do PI·incipe. -Sess. de 30 de Olltubro.
» do Rio Grande do SuL -Sess. de ,5 de

Agosto.
» do Rio Pardo. -Sess. de 27 de Ago:to.
» do Sabará. -Sess. de 31 de Maio.
» de Sorocaba. -Sess. de 22 de Ag081.0.
)) de Tamanduá. -Sess. de'11 de i\gosto.
» do capitão-mór da villa do Sabará. -Sess.

de 23 de Agosto.
» do com mandante da artilharia das Alagôas.

- Sess. de 14 de Outubro.
» do cornmandante do exercito par.ificador.

Sess. de 21 deJulho.
» do com mandante e officiaes do batalhllo de

caçadores da I" )inha das Alagôas. -Sess.
de 7 de Outubro.

» do cOnllllandante do regimenlo de infan
taria de milicias do Sabará.- Sess. de
-20 de Setembro.

FELICITA.ÇÃO do com mandante do 1° l'f!gimento
de caval1aria de milícias da comar<~a do Rio
das Velhas. - Sess. de 10 de Outubro.

)1 do corregedor da comarca do Sabará.
Sess. de 31 de Maio.

» de Francisco Manoel Martins Ramos.
Sess. de 29 de Agosto.

)1 do governador das armas das AlagÔas.~

Sess. de 14 de Outubro. Vejo a sessão
de 27 de Agosto.

» do governador das armas de Goyaz. 
Sess. de 11 de Agosto.

,) do governador das armas de Minas.
Ses!>. de 11 de Julho.

» do. governador das armas de S. Paulo.
Sess. de 31 de Julho.

» do governador militar da ilha Grande e Pa
raly.-Sess. de 20 de Junho.

» do governo das Alagôas.-Sess. de 7 de
Julho.

)1 dó governo da Bahia.-Sess. de 21 de
Julho.

)1 do governo de Santa Catharina.-Sess. dOe
9 de Julho.

» do governo de Minas.-SIl5S. de 30 de Maio.
)' do govewo da Parabyba.-Sess. de 9 de

Setembro. _
)) do governo de S. Paulo.-Sess. de 2 de

Julho.
» do govel'rJo de S. Pedro.-Sess. de 30
. de Setembro.

)1 do governo de Pel'Oambuco.-Sess. de 14
de Junho e 7 de Julho.

» uo governo do "Rio-Grande do Norte.
Sess. de 26 de Agosto.

)' de Joaquim Gonçalves Ledo.-Sess. de 31
de Julho.

» do intenuente e officines da casa da fun
diçllo do Sabará.-Sess. de 30 de Outubro.

» elo juiz de fóra de Campos.-Sess. de 10
de Novembro.

)1 da jnnt'a administrativa dos diamalltes.
Sess. de 6 de Agosto.

» da junta da fazenda da provincia de S.
Perlro.-SE'ssão de 30 de Sdembro.

FELISBERTO Caldeira Brant Pontes. Vejo os pa
receres da commi ~Ilo de poderes H:s. 20 e
e 28. OfI. em 30 de Agosto, e 6 Setembro.
Entrou na assembléa em 11 de Outubro.
Vejo tambem na sessil.o de 4 de Novembro
o 3" officio do ministro do imperio j e o
parecer da commissllo de constituiçllo n. 2].

FELISBERTO Gomes Caldeira. Vejo a prop. do
dep. Andrad~ Machado n. 10.

FELISBERTO Ignacio Januario COl'deiro.-Sess.
ele 9 e 31 ele Julho e 4 "de Agosto.

FELlx Benvenuli.-Sess. de 25 de Outubro.
FERIADOS na assembléa.-Sess. de 12 de Maio e

12 de Junho.
FILHAS do conselheiro Manoel Moreira de Fi·

gueiredo. Vejo os pareceres da commissao
de fazenda) ns. 16 e 3S.
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FELIPPE Antonio do Amaral,-Sess!1o de 22 de
Agosto. Vcj, o parecer da commiss!1O de
legislação, n. 43.

FISICO-MóR interino do imperio.-Sessão de 2
de Setembro, no 2° ot'ficio do ministro da
justiça.

FLORIANO Vieira da Costa Delgado. Vejo o par.
da com. dos cinco, n. L

FOLHA dos ordenados dos tachygraphos. Vejo o
par. da com. da redacção do Dio.1"io, n. 4.

FORNEcrMENTo do exercito. "\ ej. - Com missa-
riados. .

FRANCISCO Agostinho Gomes. Vejo o par. da
com. de poderes, n. 21. Officioll·se·lhe em
30 de Agosto.

FRANCISCO de Anuda Camara. Officiou-se-Ihe
em 6 de Setembro e 31 de Outubro.
Vejo o par. da com. de poderes, n. 3I.

FRANCISCO de Assis dos Santos. Vejo o pai'. da
com. da redacçãO do Diario, n. 10.

FRANCISCO Carneiro de Ca mpOSo Vejo o par.
da com. de poderes, n. 18. Entrou na
assembléa em 22 de Julbo.

FRANCI:CO das Chagas Santos.- gesso de 23 de
Maio.•

FRANCISCO Cordeiro da Silva Torres. Vejo a
prop. da com. de guerra, n. 1.

FRANCISCO Duarte Nunes. - Sess. de 13 de
- Agosto no ofI. do mino da fazenda. Vejo

os par. da commiss!1o de fazenda ns. 13
e 19.

FRANCISCO Eliseu Ribeiro. Vejo o paI'. da com.
de colonisaç!1o, n. 4.

FRANCISCO Gé Acaiaba Montezuma. Vejo o par.
da com. de poderes, n. 18. Entrou na
assembléa em 21 de Julho.

FRANCISCO José Corrêa. Vejo o par. da ·om.
dos cinco, n. 1.

FRANCISCO José Damasceno. Vejo a prop. da
com. da redacção do Diario, n. 5.

FRANCISCO José de Souza Soares de Andréa.
Vejo a prop. da com. de guerra, n. 1 j

e na sess. de 18 de Julho a sua res
posta ao officio do secretario da a~sem·

bléa.
FRANCISCO Manoel Martins Ramos.-Sess. de

29 de Agosto. Vejo a prop. do dep. Lopes
Gama. n. 2.

FRANCISCO Manoel de Paula. Vejo a prop. da
com. de saude publica n. l.

FRANcrsco Maria Gordilbo VelIoso de Barbuda.
Vejo a prop. da COlO. de guerra, n. 1; e
na sess. de 24 de Julho a sua resposta ao
ol1icio do secretario tia assem bléa.

FRANCISCO Mendes. Vejo o par. da com. de co
lonisação, n. 4.

FRANCLSCO Muniz Tavares: pedindo a sua de
rniss!1o de deputado da assembJéa.-Sess.
de 4 de Novembro. Vejo o par. da com. de
constituiÇl1o, n. 23.

FRANCISCO de Oliveira Camacho.-Sess. de 7 de
Novembro.

FRANCISCO Pereira de Santa Apolonia.-Sess. de
10 de Junbo e 21 de Julho. Vejo o par. da

. com. de poderes n. 22.
FRANCISCO Raposo de VasconcelIos. Vejo o par.

da com. de petiçoes, n. 8.
FRANCISCO Vilella BaTbosa.-Sess. de 10 de No

vembro. Vejo a sess. de 11 de Novembro
na qual faHou como mino do imperio.

F!\EGUEZIA de S. JOão d'EI-Rei. Veja a prop. do
dep. Andrada Machado, n. 11.

FRONTEIRAS do imperio. Vejo a prop. do dep.
Fernandes Pinheiro, n. 2.

FUGA da corveta Liberal. Vej.-Corveta Liberal.

G

GA PAH Francisco de Menna Barrelo.-Sess. de
22 de Julho. Vejo o par. da com. de
constituiçãO, n. 4.

GENTIO Canoeiro. Vejo a prop. do deputado
Alvar~s da Silva, n. 2.

GERALDO Antonio do Nascimento. ej. o par.
da com. de legislaçao, n. 53.

GOVERNADOR das armas ele Goyaz, sobre \'egu
laUlenlo de soldos e organisaçllo de corpos.
-Sess. de 1 de Outubro, no oIT. do mino
da guerra.

GOVERNOS PROVrNCIAES. Vejo os proj. de lei ns. 4,
5 e 6.

GOVERNO provisorio do Ceará, participando a
restauraçllo da villa de Caxias e cidade de
S. Luiz do Mal'anhão.-Sess. de 30 de Ou
tubro.

GOVERNO provisorio da Parahyba, participando
os successos dos dias 10, 11 e 12 de • e
tembro de 1823.-Sess. de 30 de Outubro.
Vejo o par. da com. de consliLuiçãO" n. 22.

GUARDAS do !lumer da alfandega desta côde.
Vejo o par. da com. de fazenda, n. 8.

H

HABILITAÇOES para remuneraçll.o de sp.rviços.
-Sess. de 21 de Junho, na disco do par.
sobre o reg. de Alltonio Machado de
Carvalho.

HABITANTES dos Campos de Goytacazes, quei
xando·se do brigadeiro José Manoei de
Moraes.-Sess. de 22 tle Setembl·o.

HABITANTES e lavradores do Ceará.-Sess. de
26 de Agosto.

HABITANTES de Pouso.Alegrc.-Sess. de 27 de
Setembro, no 2° oIT. do mino do im

. perio. Vejo o par. da eom. de legislaçl1O,
n.57.

HABITANTES da villa e distt'icto do Rio da S.
Francisco, na provincia de Santa Catha
rina.-Sess. til' 7 de ovembro, na falla
do dep. Duarte Silva.

2



10 INDICE

HENRIQUE Augusto de Bastide. Vejo o par. da
com. de petiçoes, n. 5.

D. HENRIQUETA e D. Manoela de Figueiredo.
Vej.-Filhas do conselheiro Manoel Mo
reira de Figueiredo.

HERDEIRA do ruare(;hal Joll.o Carlos Xavier da
Silva Ferrão. Vej.-Moradores do districlo
do Tanque.

HERDEIROS do brigadeiro Felicissimo José Victo
rino de Souza. Vej.-D. Luiza Thereza do
Nascimento.

HTPPOLITO José Pereira da Costa.-Sess. de 2
de Junho. Vejo o par. da com. de coloni
saçll.o, n. 2.

I
IGNACIO Pereira Duarte Carneiro. Vejo o par. da

com. de commercio, n. 1.
IGNACIO Rodrigues e outros. Vejo os par. da com.

de legislação, ns. 19 e 22.
INDEPENDENClA dos cOIIlmandantes das arma

DOS governos das provincias.-Sess. de 20
e 21 de Junlio, e 17 ue Julho.

INFORMAÇÕE!: pedidas ás camaras sobre as enfer·
midades dos povos, causas conhecidas
deHas, etc. Vejo ;\ proposta da com. de
saude publica, n. 2.

)) pedidas ao governo sobre o estado da naçll.o.
Vejo a prop. do dep. barão de Santo
Amaro, n. 1, e a do dep. Montezuma, n. 6.

I) da universidade de Coimbl'a relativas a
bachareis.-Sess. de 11 e 22 de Setembro.

INSPECTOR do arsenal do exercito.- Sess. de
22 de Setembro. Vejo a pl'Op. do dep.
Montezuma, n. 14, e o pai'. da com. de
guerra, n. 17.

INSTALLAÇÁO da assembléa.- Sess. de :-lO de
Abril e 3 de Maio. Ofi'. ao gov. em 30 de
Abril e 2 de Maio. Vej.-Deputação 1".

INsTI1'u'ro BRAZILICO. Vejo o proj. de lei n. 37.
INsTRucçoES da camara das Alagôas.-Sess. de

7 de Outubro.
INsTRucçoEs das camaras de Olinda e Parahyba.

-Sess. de 17 de Junho. Vejo a prop. do
dep. Rodrigues de Carvalho, n. 2.

ISABEL Maria. Vejo o par. âa com. de petições
n. 8.

ISENÇÃO de dizimos' e decima na Bahia. Vejo o
proj. de lei n. 21.

ISIDORO da Costa e Oliveira, Vejo o par. da
com. de fazenda n. 27.

ITAPARICA. Vejo a prop. do dep. Andra'da Ma·
chado n. 8.

J
JACrNTHO Furtado de Mendonça. Vejo Marcos

Thomaz de·Oliveira.
JACI"NTHO José Francisco. Vejo o par. da com. de

legislaçao, n. 3.

JAGUARlPE. Vejo o proj. ele lei n. 33.
JERONYMO Vieira Bastos. Vejo o par. da com. de

legislação, n. 58.
JOÃo Abraham Mazza. Vejo o par. da com. Ile •

commercio, n. 5.
Jo};o Antonio ue Bastos. Vejo o par. ela com. de

legislação, n. 3.
JOÃo Antonio Calvet. Vejo o par. da com. de le

gislaçãO, n. 55.
JOÃo Caetano de Almeida e Silva. Vejo o par. da

com. da redacção do Dia?'Íu, n. 3.
JOÃo da Cruz da Silva Guimarães, conlo repre

sentante da camara de Baependy.-Sess.
de 26 de Agosto.

JOÃo Dantas dos Imperiaes Itupicurú. Vejo o par.
da com. de constituiçãO, n. 19.

JOÃo Edmundo Pereil':l Collaço Amado.-Sess.
de 14 de Outubro.

JOÃo Estevão da Cruz. Vejo o par. da com. ua
redacçàO do Dift)'io, n. 3. -

JOÃO Evangelist:l de Faria Lobato. OfficioLl-se
lhe em 16 de Maio; resp. na sess. de 3Ú
de Agosto. Officiou-se·lhe novamente em
6 de Setembro. Vejo os par. <la com. de
poderes, ns. 23 e 26. Entrou na assembléa
em ~3 de Setembro.

JoIo Fernandes Lopes. Sess. de 9 de Julho.
JOÃo Gonçal'/es Duarte Pereirfl. Vejo o par. da

com. de legislação, 37.
JOÃo Jacomo de Bauman. Vejo o par. da com.

de guerra, n. 11.
JOÃo José Martins Pamplona Côrte Real. Vejo a

prop. do dep. Andrada Mach'ado, n. 5 e a
sess. de 15 de Setembro.

JOÃo José Pereira Sarmento.-Sess. de 23 de
Maio.

JOÃO Lopes Cardoso Machado. Vejo o par. da com.
ele legislação n. 4.

JOÃo Luiz NUlles de Magalhães. Vejo na sess. de
2 de Agoslo a falia do dep. Ribeiro
Campos.

JOÃo Pinto de Lacerda. Vej.-Seraphim dos
Anjos.

JOÃo Ricardo da Cruz. Vejo o par. da com, de
lE'gislação n. 34.

JOÃO da Rocha Pinto.-Sess. de 2 de Juoho e
9 de Julho.

JOÃo Sabino da Silva. Vejo o par. da com. de
legislação n. i52.

JOÃo Severiano 'Maciel da Costa. Vejo o PUf,

da com. de poderes n. 20. Officiou-se·lhe
em 2 de Agosto. Entrou na asseIDbléa
em 4.

JOÃo da Silva Feijó. - Sess. de 3 e 6 de
Outubro.

JOÃo Soares Lisboa.-Sess. de 26 de Maio e
2 de Junho. Vejo o par. da com. de legÍ!;
lação n, 7.

JOAQUIM Alves de Oliveira, Vejo o par. da com.
de petiçoes 11. 1; a sess. de 26 de Agosto;
e os par, da com. de poderes ns. 2 e 24,
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JOAQum Antonio de Macedo. Vejo o par. da
com. da fazenda n. 32.

JOAQUlM Antonio de Magalhães, I edindo a crea
çllo de uma companhia de cavallaria.
Sess. de 10 de Setembro. Vejo o par. da
com. de guerra n. 16. .

JOAQUlM de Araujo Durão. Vejo o par. da mesa
n. 1.

JOAQUIM de Araujo Sampaio. Vejo o par. da
com. de colonisação n. 5.

JOAQum Ferreira Rebello. Vejo na sess. de 2
de Agosto a falla do dep. Ribeiro Campos.

JOAQUJM Floriano de Toledo. Vejo o lJar. da
com. de fázenda n. 34.

JOAQlffil Francisco do Livramento.-Sess. de 4
de Setembro no 2° oIT. do mino do imperio.
Vejo o par..da com. de iostrucçllo publica
n. 2.

JOAQUlM Gomes de Athayde. Vejo a prop. da
com. de poli(~ia n. 2.

JOAQUIM Gonçalves Ledo. Vejo o par. da com.
de petições n. 1 j o da com. de poderes
n. 4 j e a sess. de 31 de Julho.

JOAQUlM Gonçalves de Oliveira. Vejo o par. da
com. de colonisaçno n. 5.

JOAQUIM José Gomes da Silva e Castro.-Sess.
de 4 de J ulbo na falia do dep. Ribeiro de
Sampaio j na de 10 dito off. do mino da
fazenda; e 26 dito. Vejo os par. da com.
de fazenda ns. 10 e 11.

JOAQUIM José da Silva.-Vej. Manoel Machado
Coelho.

JOAQUlM José Teixeira. Vejo a pl'Op. da mesa
n. 4.

JOAQUIM Maria de Souza. Vejo o par. da com.
da redacçllo do Diar'io D, 7.

JOAQum Nunes de Magalhães. Vejo na sess.
de 2 de Agosto a falia Jo dep. Ribeiro
Campos.

JOAQUIM de Oliveira Alvares. Vejo a prop. da
com. de guerra n. 1 Ofliciou-se-lhe em
16 de Julho. Resp. Da sess. de 6 de
Agosto,

JOAQOIM ele Souza Quevedo Pizarro. Vejo Mar
cos Thomaz de Oliveira.

JOAQUIM Valerio Tavares.-Sess. de 2. de Junho
e 9 de Julho.

D. JOAQOINA e D. Joanna Marques de Lima,
Vejo o pat·. da com. de legi!1laçãO n 43.

JosÉ de Abreu e Silva.-Sess. de 3 de JUDho
no 2° ofi. do mini. do imperio. Entrou na
assembléa em 28 de Agosto.

JosÉ de Almeida Saldanha. Vejo a prop. da
mesa n. 3.

JosÉ Alvares do Couto Saraiva. Vejo os par. da
com. de poderes ns. 5 e 17 j e a sess. de
3 de Junho, no 2° off, do mino do imperio.
Entrou na assembléa em 18 de Julho.

JosÉ Antonio de Almeida, pedindo dispensa de
habilitaçaes para professar na ordem de
Christo. Vejo o par. da com. de legislaçãO
p. 43.

O mesmo como representante da camara da
villa da Campanha da Prioceza.- Sess.
de 26 de Agosto.

JosÉ AIJlonio Alves Rodrigues, queixando-se
do juiz de fóra de Macacú. Vejo o par. da
com. de legislaçãO n. 39.

JosÉ Antonio Barbosa de Mello. Vejo o par.
da com. de com)11ercio n. 6.

JosÉ Antonio Caldas. Vejo o par. da com. dos
cinco n. 1.

JosÉ Antonio li'erreira Guimarlles. Vejo a prop.
da com. da redacçãO do Dia?'io n. 3.

JosÉ Antonio Gonçalves Vianna. Vejo o par. da
com. de legislaçãO n. 29.

JosÉ Antonio de Oliveira Guimarães. Vej. a
prop. da mesa n. 3.

J~sÉ Baptista da Silva.-Sess. de 20 ele Se
,tembro. Vejo o par. da com. de fazenda
n. 32.

JosÉ Bernardino Baptista Pereira.-Sess. de 22
de Agosto.

JosÉ Bernardino de Senna Ribeiro, sobre a
desmembraçliO da comarca de S. Joao da
Duas Barras.-Sess. de 4 ele Julho.

JosÉ Bonifacio de Andrada e Silva, pedindo 3
, mezes de licença.- Sess. de 11 de Se

tembro. Vejo os par. da com. de poderes
ns. 25 e 27.

JosÉ Caetano Gomes.-Sess. de 2 de Agosto.
JosÉ Carvalho da Silva.- Sess. de 6 e 7 de

Novembro.
JosÉ da Costa Carvalho.-Sess. de 18 de Julho.

Vejo o par. da com. de poderes n. 18.
Entrou na a sembléa em 21 de Julho.

JosÉ Corrên Pacheco e Silva. Vejo o par. da
com. de poderes 11. 9. Entrou na as
sembléa em 26 de Maio.

JosÉ Custodio Dias. Vejo o par. da com. de
poderes n. 32.

JosÉ Eloy Pessoa da Silva Vejo -Habitantes
dos Cam pos de Goytacaz.es.

JosÉ Feliciano Fernandes Pinheiro.-Sess. de
22 de Maio. Vejo o par. da com. de poderes
n. 10. Entrou na assembléa em 24 de Maio.

JosÉ Fernandes Batbosa. Vejo os par. da com.
de constítuiçllo ns. 9 e 13.

JosÉ Fernandes Guma. Vejo o par. da com. de
petições n. 1 j a sess. ele 7 de Junho; e os
par. da com. de legislaçllo ns. 1 e 15.

JosÉ Felippe Jacomo de Souza Pereira e Vas
concellos. Vejo o par. da com. de guerra
n.2.

JoSÉ da Fonseca Pereira. Vejo o par. da com. de
legislaÇãO n. 21.

JosÉ Françisco da Quinta. Vejo o par. da com.
de petições n. 3.

JosÉ Gomes. Vejo o par. da com. de petições
n.4.

JosÉ Gonçalves CÔrtes.-Sess. de 17 de Maio.
Vejo o par. da com. de commercio n.2.

JosÉ Gonçalves da Silva. Vejo o par. da com. de
redacção do Diario n. 3.
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JosÉ Joaquim Borges. - Sess. de 19 de Julho.
Vejo a prop. da mesa os. 3 e 4.

JosÉ Joaquim Carneiro de Campos: oomeado
ministro de estado dos negocios do imperio.
-Sess. de 18 de Julho. Vejo o par. da
com. de constituição. n. 2.

JosÉ Joaquim de GOllvêa.--Sess. de 2 de Junho
e 9 de Julho.

JosÉ Joaquim Januario Lapa.-Sess. de 6 de
Novembro. Vejo o par. da com. de legislaçlío
n.60.

JosÉ Joaquim de Lilpa e Silva.-Sess. de 21 de
Julho.

JosÉ Joaquim Xavier -Sobreira. OfÍíciou-se-lhe
em 16 de Maio e 20 de Setembt,o. Vejo o
par. da com. de poderes n. 26. Entrou na
assembléa em 24 de Setembro.

JosÉ Leonardo MUl1i~ Barreto. Vejo o par, da
com. de constituição n. 19.

JosÉ Lourenço Dias. Vejo - Manoel Machado
Coelho.

JosÉ Luiz Alves. Vejo o par. da com. de legis
lação n. .23.

JosÉ Luiz Menna Barreto. Vejo o par. da com,
de constituiçll.o n. 4.

.JosÉ Manoel de Moraes. Vej.-Habitantes dos
Campos de GlJytacazes.

JosÉ Marianno de Albuquerque. OfTIciou-se-lhe
em 16 de Maio. Vejo o par. da com. de
poderes n. 12. Entrou na assembléa em 17
de Junho.

JosÉ Maria Ribeiro Paes. Vc·j. o paI'. da com.
de guel'ra n. 6. . .

JosÉ de Oliveira Barbosa.-Sess. de 10 de
Novembro.

JosÉ Placido de Beltencourt. Vejo o par. da com,
de legislação n. 3.

JosÉ Pedro Lopes de Andrade. Vejo o par. da
com. de fazenda D. 26.

JosÉ da Silva Lisboa. Vejo os par. da com. de
poderes ns. 21 e 29. Entrou na assembléa
em 5 de Agosto.

JosÉ da Silva Loureiro. Vejo o par. da com. de
colonisação n. 4.

JosÉ da Silva Pereira. Vejo o par. da com. de
legislaçãO n. 30.

JosÉ Simpliciano de Souza Barreto.-Sess. de 31
de Maio. Vejo o par. da com. de commercio
D.4.

JosÉ de Souza Mello. Vejo o par. da com. dos
cinco D. 1.

JosÉ de Vasconcellos Bandeira de Lemos, Vejo
o par. da com. de guerra n. 2.

JosÉ Verissimo dos Santos.-Sess. de 15 de
Setembro.

JosÉ Vieira de Maltos. Vejo o par. da com. de
legislação n. 5, e o da com. de fazenda
n. 1.

JULGADOS de Cabrobó e Tacarutú.-Sess. de 2
de Agosto. Vejo o proj. de lei D. 23.

JUNTA de administração geral em Miuas.-Sess.
de 26 de Junho. Vejo o proj. de lei O. 15.

JUNTA d,! fa~enJa das Alagôas. sobre meios de
acudir ás suas Jespeza '.-Ses;;. de 6 de
Maio. Vejo o par. da com. de fazenda n. 2.

J UNTA da fa~enda da Bahia, sobre a inteIJigencia
do decreto de 12 de Novembro de 1822.
Sess. de 8 de Novembro no 2° 01I. do mino
da fazenda.

JUNTA da fazenda do Rio Graode do Norle.
Sess. ele 14 de Agosto, no 01I. do mio. da
fazenda. Vejo o par. da com. de fazenda

_ 0.31.
JUNTA governaliva da Cachoeira: sobre in'egu

lariJades na apuração dos valas para a sua
eleiçãO. Vejo o paI'. da com. de constituição
n. 19.

JUNTA do governo"" da Parahyba. Vejo a prop. do
dep. Cruz Gouvêa.

JUNTA de justiça, creada em S. Paulo.- Sess.
de 23 de Oulubro no 01I. do mino da justiça.

JUNTA pl'olectora da agricultul'a na Bahia. Vejo
a prop. do dep. Montezuma n. 17.

JUNTA de saude publica. Vejo a prop. do dep. Re
. zende Costa n. L

JURADos.-Sess. de 21, 22, 24 e 25 de Outubro.
JURAMENTO dos deputados. FÓl'mula delle e sua

discussão. - Sess. de 18 de Abril. Pres
tação na'capella impp.rial.- Sess. do 1° de
Maio.

.'USTINJANO Maria dos Sanlos. Vejo o par. da
com. da redacçãO do Diana n. 3.

JUSTINO André. Vejo o par. da com. de legislação
n. 32.

L
LAB.~TUT (Pedro).-Seslõ. de 5 de Setembro. Vejo

a prop. do dep. Montezurna O. 15.
LAZAROS (Hospital dos) Vej.-Luiz Telles Bar

reto de Menezes.
LAVRADORES e habitantes do Ceará.-Sess. de 26

de Agosto.
LAUHENl'INO Antonio Pereil'a de Carvalho.-Ses.

de 7 de Outubl'O no 2° 01I'. do mino do im
perio.

LEG1SLAÇÃO elo Brazil. Vej: o proj, de lei n. 1 ;
e o par. da com. de legislaç.ão n. 13.

LEI marcial.-Sess. ue 30 de Juuho. Vejo o proj.
de lei n. 16..

LEITURAS de bachareis no desembai'go do paço.
Sess. de 11 e 22 de Setembro.

LIBERDADE de imprensa.-Sess. 'de 6 e 10 de
Maio. Vejo a prop. do dep. Duarte e Silvaj
os proj. de lei ns. 10 e 36 ; a sess. de 3 de
Setembro e as de 24 e 27 do mesmo
mez.

LIBERDADE de industria.-Sess. de 10 de Ou
tubro.

LIBERDADE pessoal.-Sess. de 7 de Outubro.
LIBERDADE l'eligiosa.-Sess. de 7, 8, 9,' 29 e

30 de Outubro i e 5 e 6 de Novembl'o.
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LmERTos considerados cidatl1l.os brazileil'os.
Sess. de 30 de Setembro.

LICENÇAS pedidas pOl' deputados pOl' motivo de
molestia.-Sess. de 11 de Setembro e 7 de
Outubro.

LIMITES do imperio do Bl'azil.-Sess. de 15 e 17
de Setembro.

LISTA dos decretos das côrtes de Portugal. Vejo
Decretos das côrtes de Portugal.

LISTA nominal dos deputados.-Sess. de 30 de
- Abril.

LrvRos pedidos á bibliotbeca publica para ser·
viço da assembléa. Vejo a prop. da mesa
n. 1.

LUCAS Antonio Monteiro de Barros. Ofticiou·se·
lhe em 16 de Maio, res. etn 3D de Agosto.
2° otT. em 6 de Set. Vejo a sess. de 3 de
Junho, e os par. da com. de poderes
ns. 23 e 32. Enll'ou na assembléa em 4
de Novembro.

D. LUCAS José Obes.-Sess. de,5 de Setembro.
011'. ao gov. em 9.

LUCIANO José Gomes. Vejo o par. da com. de fa
zenda n. 35.

LUIZA Joaquina. Vejo o par. da com. de petiçoes
n. 8.

D. LUlZA TlJereza do Nascimento. Vejo o pal'. da
com. de legisla<;ão n. 41.

LUlz Caetano. Vejo o par. da com. de legislação
n. 35, e a sess. de 7 de Novembro.

LUIZ Fel'l1andes. Vejo o par. da com. de IJetiçoes
n. 3.

LUlZ Gomes. Vejo o paI'. da com. de legislação
n.9.

LUlz José dé Carvalho e Mello. Vejo o par. da
com. de poderes n. 18. Entrou na assem·
bléa em 21 de Julho.

LUlz José Moreira. Vejo o paI'. da com. de legis
laçllo lI. 2.

LUIZ Manoel Alvares de Azevedo.- Sess. de 2
de Junho e 9 de Julho.

LUlz Moutinho Lima AJvaJ'es e Silva, como re
visor do Dia1'io do Governo.-Sess. do 1°
de Agosto.

Lmz Paulino de Oliveira Pinto da França.
Ses!í. de 9 de Setem bro no oll'. do mino da
marinha, e 10 dilo. Vejo o par. da com. de
constituiçllo n. 14.

LUIZ Pedreira da Couto Ferraz. Vejo o par. da
com. de poderes n. 21. 'Entrou na assem
bléa em 6 de Agosto.

LUIZ Telles Barreto de Menezes. Vejo o par. da
com. de legislaç!\o n. 8.

1\1
MANH'E TO do governo ás.nações. Vejo a prop. do

dep. Paula e Mello n. 2 e a do dep. Mon
tezuma n. 16.

MANIFESTO justificativo' de Domingos Alves
Branco Muniz Barreto, e outros presos da

ilha das Cobras.-Sess. da 19 de Junho Vejo
a pt·op. de dep. X· vier de Cal'valho n. 1.

MANIFESTO justificativo ele I"raucisco Manoel
Martius Rarnos.-Sess. ele 29 de Agosto.

MANOEL AITonso Vellado.-Sess. de 22 de Agosto.
Vejo o par. da COIU. uU legislaçãO n. 43.

MANOEL Antolliu Coelho de Oliveira. Vejo o paI'.
d<l com. de legi laçl!o n. 11.

l\'lANOEL Antonio Galvao. Vejo o par. da com. de
poderes n. 18. Entrou na assembléa em 21
de Julho.

MANOEL Antonio de Oliveil'a e Souza. Vejo o
par. da com. de legislaçãO n. 3 .

MANOEL Caetano ue Almeida e Albuquerque.
Vejo o par. da com. de poderes n. 8. Entrou
na assembléa em 23 de Maio.

MANoEL Clemente de Sa 111 paio.-Sess. UC 23 de
de Julho.

MANOEL da Costa Pinto. Vejo a -prop. da com. de
guerl'U n. 1. Omciou-se-Ihe em 16 de
Julho ; resp. na se.ss. ele 24.

MANOEL Felix de Veras. Vejo na sess. de 2 de
Agosto a falia do dep. Ribeiro Campos.

MANOEL Femandes Barreiro. Vejo o par. da com.
da redacção du Dia1"Ío n. 17.

MANOEL Ferreira da Araujo Guimarães. Vejo o
par. da com. de poderes n. 19. Enlt'ou na

assembléa em 22 de Julho.
MANOEL Felippe da Fonseca.- Sess. de 22 de .

Setembro.
MANO~L Gomes Leal. Vejo o par. ela com. de co

lonisação 11. 4.
MANOE-, Jaciutho Nogueira da Gama: nomeado

ministro de estado dos negocios da fa
zenela.-Sess. de 18 de Julho, no oIT. do
mino da justiça. Vejo o par. da com. ue con·
sti tuição n. 2.

MANOEL JoaCluim d'Ornellas. Vejo o pai'. da com.
de poderes n. 9. Entrou na asselObléa em
2(j de Maio.

MANOEL José Fernandes. Vejo o par. da com. de
petições n. 3.

MANOEL José Pel'eira. Vejo o par. da com. de le
gislação n. 50.

MANoel, .José Pereira da Silva. Vejo o par. da
com. da redacção do Diario n. 3.

MANoEL José Rodrigues Guimarães. Vejo o par.
da com. de legislaçãO n. 3.

MANOEL José de Souza França: nomeado secre
tario da assembléa por acclamaçllo. Sess:1o
1'. Vejo li de 2 de Agosto.

MANOEL Lopes Barros. Vejo na sess. de 2 de
Agosto ti falIa do dep. Ribeiro Campos.

MANOE], Machado Coelho. Vejo o par. da com.
de commercio n. 7.

MANOEL Madruga de Bettencourt. Vejo o par.
da com. de guerra n. 18.

MANOEL Maria Carneiro da Cunha. Officiou-se
lhe em 16 de Maio; resp. na sess. de 26
Agosto, 2° oIT. na de 6 de Selembro.

MANOEL Marques Grangeiro. Vejo a prop. do dep,
Lopes Gama n. 2.
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MANOEL Marques de Souza.-Sess. de 22 de
Agosto. Vejo o par. da com. de legislaçll.O
n.43.

MANOEL Martins do Couto Reis. Vejo o par. da
com. de poderes, n. 15. J

MANOEL Monteiro de Pinho.- Sess. de 10 de
Setembro. Vejo o par. da com. de fazenda,
n.28.

MANOEL Pacheco Pimentel. OUiciou-se·lhe em
16 de Maio e 6 de Setembro. Vejo 'cI sess..
de 22 de Outubro, e o par. oa com. de po
deres n. 30. Entrou na assembléa em 27 de
Oulubro.

FR. MANOEL Pinlo de Azevedo. Vejo o par. da
com. de colonisaçll.o n..5.

MANOEL Ribeiro Bessa de Hollanda Cavalcanti.
Officiou-se-lhe em 16 de Maio e 6 de Se
tembro. Vejo a sess. de 20 de Setembro, e
o par. da com. de poderes n. 26. Entrou na
assembléa em 24 de Selembro.

MANOEL dos Santos Percira-26 de Junho e 4
de Julho. Vejo Joaquim José Gomes da
Silva e Caslro.

l\f.APPA corograpl1ico 'da provincia de S. Pedro
ofi'erecido pelo dep. Fel'l:lalldes Pinheiro.
Sess. de 2 de Julho.

MAPPAs estatisticos do imperio, pedidos ao go
verllfl Vejo a prop. do dep. Andrada Ma
chado n. 2.

MAPPAs estatisticos da provincia de Minas, oITe
recidos pelo dep. Velloso Soares.-Sess. de
5 dp. Agosto.

MApPA da receita e despeza do fabrico da
, fraga la Nicthe,·oy. - Sess. de 18 de Se-

tembro. -
MApPA lo-pographico da provincia das AlagÔas,

orrerecido pelo dep. Souza MelIo-Sess.
de 14 de Junho. Vejo a prop. uo mesmo
dep. n. L

MARCOS Thomaz d'Oliveil'a.-Sess. de 16 de
Julho no oIT. do mino da jllstiça. Vejo os
par. da com. de constiluição 11S. 7 e II.

D. MARIA Ignacia de Lorena. Vejo o par. da com.
de legislação n. 17. I

MARIANNA das Neves. Vejo o par da com. de pe
tições n. 3.

D. MARIA UI' ula de Sequeü'a. Vejo o par. da com.
de fazenda n. 7.

MARINHEIROS da escuna Catharina. Vejo o par.
da com. de legi!1)ação n. 3I.

MARQUEZ do Maranhão.-Sess. de 18 de Ou
tubro. Vejo a prop. do dep. Monlezuma
n.18.

MARmI Francisco Ribeiro de Andrada, pedindo
licença para fazer uma eitaçll.o.-Sess. de
2 e 5 de Setembro.

MATHEUS Alexandre GueJlele de Menezes. Vejo
o paI'. da com. de guerra n. 3.

MATRICULA da academia militar'.-Sess. de 27
pe Outubro,

MEDALHA de 110nra para o exercito do Recon
cavo. Vejo a prop. do dep. Rodrigues de
Canalho n. 3.

MEMORIA de agricullura sobre a derribada de
mallas.-Sess. de 13 de Maio.

MEMORIA de Antonio José de Carvalho Guima
rães, remellida pela camara do Rio Pardo.
-Sess. de 24 e 25 de Outubro.

» do dep. Andraaa e Silva, sobre a edificação
de uma nova capitaL-·Sess. de 9 de Junho.

) do dep. Ribeiro de Andraria, sobre reform a
de estudos menores. Vejo o par. da com. de
instrucçãO n. 1.

) do dep. Vergueiro sobre a fabrica de ferro
de lpanema.-Sess. de 5 de .Julho.

)' ou esboço do systema politico natura\.
Sess. de 12 de Agosto.

), ofTerecida pelo dep. Velloso Soares.-Sess.
de 12 de Agosto. .

)) sobre a escola llledico-cirmgica da Bahia.
-Sess. de 20 e 23 de Setembro.

)) sobre reformas d'alfanclegas.-Sess. de 13
de Agosto.

» sobI:e regimen das universidades.-Sess. de
22 de Julho. Vejo o par. da com. de ins
trucção n. 3.

MEMORIAS dirigidas á camara do Rio de Janeiro
-Sess. de 10 de Novembro.

)) impressas por José Bel'Oardino Baptista
Pereira.-Sess. de 22 de Agosto.

) relativas a diversos males que vexão os
povos da provincia de Minas.-Sess. de
30 e 31 de Maio. Vejo os par. da com. de
legislação ns. 24 e 25.

MENSAGE~1 levada á assembléa -pelo ministro oa
guerrtl. na spsS. de 28 de Junho, o olI do
dito ministro, e a resposla do secretario da
assembléa. Vejo tambem-Lei marcial.

MESA nomeada para o mez de Maio.-Sess. de
5 dilo; oIT. ao gov. no mesmo dia; resp. oa
sess. de 7.

) para o mez de Junho.-Sess. dp. 2 dito i
ofi'. ao gov. no mesmo dia i resp. na sess.
de 7.

l) .para o mez de Julho.-Sess. de 2 dito i,oIT.
ao gov. no mesmo dia; resp. na sess.
de 11.

) para o mez de Agosto.-Sess de 2 dilo j

ofi'. ao gov. no mesmo dia; resp. na sess.
de 4.

) para o mez de Setembro.-Sess. de 2
dito i olL ao gov. no mesmo dia j resp. na
sess. de 4.

) para o mez de Oulubl'o.-Sess. de 2 dito i
ofr. ao gov. no mesmo dia j resp. na sess.
de 3. .

)) para o mez de Novembro.-Sess. de 31
de OuL Ot'f. ao gov. no mesmo dia j resp.
na sess. de 5 de Novembro.

MEZADAS dos deputados da assem91éa.- Sess.
de 3 de Junho, ofi'. ao gov. em 5. Vejo a
sess. de 9,
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MEZAS de inspecç11o. Vejo o proj. de lei. n. 25.
MmUEL Calmon du Pin e Almeida.-Sess. do

1° de Agosto. Vejo o par. ela com. de po
deres D. 20. Entrou na assembléa em 4
de Agosto.

MIGUEL Joaquim de Serqueira e Silva, officiou
se-lhe em 16 de Maio, e 6 de Sel. Vejo a
prop. do dep. Caldas, e o par. da com. de
poderes n. 33.

MIGUEL Maria M6ra. Vejo a prop. da com. de
policia D. 2.

MIGUEL Pires Corrêa Gomes. Vejo o par. da
com. de legislaçãO n. 51.

MIGUEL Rodrigues da Costa. Vejo o par. da
com. de colonisaçao n. 4.

MILICIAS de S. Paulo. Vejo a prop. do dep. An
drada Machado n.4, e o par, da com. de
guerra n. 7.

MINERAÇÃO (sociedades de) Vej.-Antonio de
Avila Beltencourl.

MINISTERlOS novos.-Sess. de 18 dE Julho e
10 de Novembro.

MINISTRO do imperio chamado á assembléa.
-Sess. de 11 de Novembro. Vejo na
mesma o officio para comparecer; e o
que ene expÔr vocalmente depois da sua

. entrada.
MINISTROS de estado .se devião ou não fazer

parte do cortejo do imperador quando
entrasse na assembléa.-Sess. de 30 de
Abril e 11 do Junho.

MISERICORnIA (santa casa da.) Vejo a prop.
do deputado Montezuma n. 13.

MISSA do Espirito-Santo. - Sess. do 1° de
Maio.

MONTE-PIO. Vejo a prop. do deputatlo Nogueira
da Gama n. 2.

MONTEVIDÉo.-Sess. de '80 de Setembro. Vejo
a prop. do dep. Marianno d'AlbuqQerque,
e a do dep. Alencar n. 4.

MORADORES do arraial de Santa Luzia. Vejo
o par. da com. de comitituição n. 18.

)J dos Campos de Goytaca:t.es, sobre isenção
de contribuiçoes. Vejo - Luiz José Mo·
reira.

» do districto do Tanque, sobre posses de
terrenos. Vejo o par. da com. de legis
lação n. 42.

» da freguezia de S. Miguel da Pom~a,

para se erigir em villa a dila freguezla.
-Sess. de 4 de Julho,

,) da Praia·Grande.-Sess. de 20 e 21 de
Outubro.

I) do termo de Macacú. Vejo o par. da com.
de legislação n. 40.

MORPBÉA na provincia ,de Minas. Vejo a pl'Op.
do dep. Montezuma n. 7.

MULTA nos tachygraphos. Vejo o par. da com.
da redacção do Diario) n. 9.

N
NAZARETH, erigida em villa. Vejo a prop. do dep.

Caltnon.
JATURALISAÇÃO de estrangeiros.-Sess. de 2 de

Agosto. Vejo o proj. de lei D. 24 e as sess.
de 2 e 3 de Outubro.

I) de pOl'tugllezes. Vejo o proj. de lei 11. 8.
NEGOCIANTES de molllados do arraial de ltabira.

Vej Sebastião Teixeira LeitãO.
II da praça do Rio de Janeiro.-Ses. de

26 de Agosto. no 0[. do mino da fazenda.
Vejo o par. da com. de le~islflçllO n. 44.

NICOLÁO Paes Sarmento.-Sess. de 7 de Ou
tubro 110 20 off. do mino do imperio.

NrcoLÁo Pereira ele Campos Vergeiro. Vejo o par,
da com. tle poderes n. 15. Entrou na as
sembléa em o 10 de Julho.

NOTICIAS iuternas e extomas: sobre a sua com
municação á assembléa. Vejo a prop, do
dep. Maia, n. 2.

NOTICIAS ll:lcíonaes. (Artigo tio Diar-io do Go
vemo.)-Sess. de 2 de Agosto. Vejo a prop,
do deputado Carneiro da C unha, n. 8.

NOVfCIAoos.-Vej. o proj. ele lei 11.9.
NUMERO de deputados precisos paTa formar

casa.-Sess. de 16 de Maio. OIT. em 15,
aos que eslavão tloentes, e por cuja falta
n110 houve sessilo 3 dias. Vejo as sessOes
de 16 de Julho e 26 de Agosto: a prop.
do dep. Dias, D. 2; e o pai'. da com.
de constituiÇlJ.o, n, 16.

» de tropas do Bl'azil, soldo das mesmas, e
força das forlificaçOes. Vejo a pt·op. <10 dep.
Carneil'O da Cunha, n. 9 ; e o par. da com.
de guerra, n. 9.

IJ de vezes que p6de falIar um deputado nas
discussoes das lllalerias.-Sess. do la e 7
de Agosto. Vejo a prop. do dep. Henriques
de Rezende, n. 1.

o
OFFICIAI::S da guarniçilo da CÔrte representantlo

conll'a redactores de periodicos.-Sess. de
11 de ovembl'o. Vejo os par. da com. es
pecial, ns. 1 e 3.

I) lusitanos desertorl's, admitlidos DO exer
cito do BraziJ. Vejo a prop. do dep. Mon
tezuma, n. 11 i e os par. da com. úe F;l1erra,
ns. 13 e 21.

OFFICIAES militares, remellidos presos pelo barão
da Laguna. Vejo o par. tia COLO. de guerm,
n. 2.

» da iecretaria da assembléa, e mais empre
gados nella. Vejo a prop. da mesa, n. 2.

I' das secretarias cle estado do imperio e
justiça. Vejo o par. da com. de fazenda,
n. 22, e a prop. do dep. Andrada e
Silva.
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OFFIcrAEs do terço das ordenanças de Porto
Alegre.-Ses:s. de 8 de Outubro. Vejo o
par: da com. de guerra, n. 19.

OEFICIO. do governo portuguez de 17 de J linho
.d~ 1823, sobre os motivos da separação
do Brazil. Vpj. a pro]). de dep. França,
n. 2.

OFFIClOS e proclamações vindos pelo brigue
T1'eze de Maio, lidõs na sess. de 10 de Se
tembro. Discussllo sobre a sua impressão.
-Sess. de 10 e 11 dito.

ORDENADOS dos amanuenses, e outros empre
gados do thesouro publico. V j. o par. da
com. de fazenda, n. 3.

ORDENADOS dos empregados no serviço da as
sembléa.-Sess. dc 30 de Junllo. Vejo o
par. da com. de fazenda, n. 6.

ORDENADOS rios empregados 'no serviço da secre
taria da assembléa.-Sess. de 3 e 30 de
Junho. Vejo o par. ela com. de fazenda, n. 6.

ORDENADOS elos officiaes da secretaria elo govel'no
de Pernambuctl.-Sess. de 14 de Agosto,
no oIT. elo mino da fazenda. Vejo o par. da
com. de fazenda n. 29.

» dos presiden tes e secretarias dos governos
das provincias.-Sess. de 7 de Julho Vejo o
par. da com. de fazenda, n. 23.

ORnENADo do redatol' do nia1'Ío da .Ásse'l1lbléa.·
Sess. de 22 de Maio.

ORDENADOS dos tachygraphos.-Sess. de 22 de
Maio. Vejo o par. da com. da redacção do
Dia1·ü>., n. 3; e a prop. da mesma com.
n. 4.

ORDENANÇAS para o serviço da assembléa. Vcj. a
prop. da mesa, n. 1, e a sess. de 11 de No
vembr'o.

p

PAJAU' das Flores.-Sess. de 2 de Agosto. Vejo
o proj. de lei n. 23.

PANTALEÃO José ela Costa P. Souza. Vpj. o par.
da com. de legislação, n. 47.

PANTALEÃO Moreira Mosso. - Sess. de 28 de
Agosto, off. ao gov. em 29; resp. na
sess. de 5 de Setembro.

PÁO-BRAzlL.-Sess. de 28 ele Junho. Vpj. a
prop. do dep. Carneiro da Cunha n. 1,
c o par. da com. de fazenda, n. 31.

PÃo rIe munição.-Sess. de 21 de Outubro. Vejo
o par. da com. de saude publica, n. 2.

PARECERES de commissões: ~obre a hora da
slla leitura.-Sess. de 3 de Junho.

» sobre o seu adiamento. -Ses. de 3 de
Junho e 18 de S~tembro. Vejo o prop. do
deputado Araujo Vianna, n. 3.

» sobre a leitura de novos, havendo ainoa
adiados. Vej, a prop. do dep. Alencar,
D. 5.

» de commissões, apresentados á asseOlbJéa.
Vejo a tabella no fim deste indice.

PAllTIC1PAÇÕES de impedimentos de comparecer
na assembléa.-Sess. de 3 ele Setembro e
24 de Outubro.

PAS AGENS do Rio·Grande e das Mortes. Vej,
-Camara da villa de S. José do Rio das

Mortes.
PEDRO Alfonso de Carvalho. Vejo os pareceres

da com. da redacção do Diario, ns. 3 e 4.
PEDRO de Araujo Lima. Vejo o par. da com.

dos cinco, n. 2.-Entrou na assembléa no
10 de Maio.

PEDRO Labatut. Vejo a prop. do dep. Monte
zurna, n. 15.

PEDRO José da Costa Barros. Vejo a prop. do
dep. Alencar, n. 1; o paI'. . da com. de
poderes, n. 1; e o da com. de legic;·
gis-Iação, 11. ]6.-Entrou na assembléa em
9 de Julho.

PEDRO da Silva Pedroso. Vejo os par. àa com.
de legislação, I1S. 15, 28 e 33.

PEDRO Ursini Gl'imaldi. Vejo a prop.•da com.
de policia, n. 2.

PENA de morte, Vejo a prop. do dep. Gal'·
neiro da Cunha, n. 10.

PENSÕES, gratiflcações, etc. ; pagas pelo the·
souro em vil'lulie de avisos, ou parla
rias. Vejo a prop. do dep. Ribeiro de
Andrada, n. 1.

PERDÃO concedido a desertores. Vejo a prop.
do dep. Carneiro da Cunha, n. 6.

PIRANGA sobre a declaraçao da independencia.
Vejo a prop. do dep. Costa Barros, n. 2.

PLACIDO Antonio Pcreira de Abreu.-Sess. ele
8 de overnlwo.

PONTE da Pamhybuua. Vejo José Gonçalves
CÔrtcs.

PONTES do Rio das Almas e do Urubú em Goyaz.
Vejo a pr·op. do dep. Alvares da Silva, n. 1.

PORTEIRO e ajuelante do porteiro da secretaria
da assembléa. Vejo as -pl'Op. da mesa. ns.
2,3 e 4.

PORTUGUE1ES considerados cidadãos 1:lrazileiros.
·-Sess. de 26 de Setembro.

» vindiços, e mais estrangeiros neste imperio.
Vejo o proj. de lei n. 8. ~

Possmomo ANTONIO Alves. Vejo os par. da com.
da redacçllo do Dia1:io, ns. 3 e 4.

Povos do arraial e districto das Flores.- Sess.
de 13 de Agosto, n~ 5" olf. do mino do
illlperio.

» uo arraial e julgauo do Pilar.-Sess. de
13 de Agosto, no 10 olf. do min.-do im·
pcrio.

» elo districto da villa de S. Francisco. Sess.
de 7 de Novembro.

PREA1>!BULOS: se são, ou não, uleis nas leis.
Sess. de 14 de Junho.

PREFERENCIA em provilnento de emp,'egos, dada
por serviços nas campanhas do sul ou
norte. Vejo a prop. do dep. Carneiro da
Cunha, n. 5.
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PRESAS feitas por lord Cochrane.-Sess. de 8
de Outubro, no olT. do mino da marinha.
Vejo o par. da com. de legislaçao, n. 59.

PRESIDENTE e secretario do governo de Pernam·
buco, depo~tos pela tropa.-Sess. de 11 de
Outubro, l!0 r off. do mino do imperio j e
13 dit{). Vejo o par. da com. de constituiçãO,
n.20.

PRESOS afiançados ou seguros. Vejo o proj. de
lei n. 2.

)) da cadêa da côrte. Vejo o paI'. da com. de
legislação, n. 3; a sess. de 15 de Outubro j

e a de 4 de Novembro.
)l dos corpos da guarniçl10 da cÔrte. Vejo o

par. da com. de guerra, n. 1.
l) da ilha das Cobras.-Sess. de 2 de Junho.

Vejo a prop. do dep. Xavier de Carvalho,
n. 1 e a do dep. Carneiro da Cunha, n. 2.

l) da provincia de S. Paulo. Vejo o par. da
com. de legislação, n. 10.

l) remettidos pelo barno da LagUJ13. Vejo o
par. da com. de guerra, n. 2.

PRESOS remeltidos de Portugal a cumprir de·
gredos.-Sess. de de 2 de Setembro, no 3'
off. do mino dajustiça Vejo o par. da com.
do legislação, n. 48.

l) do Rio Grande do Sul por terem opinado
conlra o veto absoluto. Vejo a prop. do dep.
Rocha Franco n. 1.

PRISIONEIROS lusitanos.-Sess. de 29 de Agosto,
no off. do mino da guerra. Vejo o par. da
com. de guerra n. 8.

)) sobre a sua ad01issll.o ao exercito do Brazil.
Vejo a prop. do dep. Carneiro da Cunha
n. 11, e o par. ela commissll.o de guerra
n.20.

PHOCLAMAÇÃO da assembléa aos povos do Brazi1.
Vejo a prop. do dep. Maia, n. 1 j as ses~. de
11 e 22 de Agosto, 9, 13 e 20 de Setembro
e a prop. do dep. França n. 2.

l) de Sua Magestade sobre o procedimento da
tropa de Porto-Alegre. Vejo a prop. dQ dep.
Montezuma, n. 5; e a do dep. Sour.a e
MeIlo, n. 2.

PROCURADOR da camara de Sergipe. Vej.-eleição
dos deputados de Sergipe.

PROCURADOR-GERAL do Ceará. Vejo Antonio Fran
cisco de Sampaio.

PROCURADOR dos povos do sertll.o dos Geraes e
Rio de S. Francisco. Vejo Thomaz Antonio
da Costa Alcami Ferreira.

PROCURADORES GI>RAES das provincias. Vejo o proj.
de Jei. n. 7.

PROJEc'ro de constituiçãO, lido no l' de Setembro
sobre o numero de exemplares impressos.
-Sess. de 2 de Setembro.

» sobre a sua discus 110.-Sess. de 9 de Se·
tel11b,'o. Vejo o par. da com. de constituiçãO,
n.15.

)l sobre a remessa de um exemplar ao im
perador. Vejo a prop. do dep. Andrada Ma·
chado n. 6.

PROJECTO sobre a duvida de ficarem, ou não, su
jeilas desde logo á e1la as provincias do Pará
Maranhllo e Rio Negro, por nll.o e tal'em
ainda unidas.-Sess. de 18 de Setembro.
VE:j. a sess. de 20 no principio.

l) sobre a discussilo particular de sells artigos.
Vejo a tabella do fim deste indice.

PROJECTO de regimento da assemhléa : sobre
a diSCUSSão e approV~lçaO provisoria dos
artigos do ceremonial na vinda de S. M.
Imperiai á assembJéa.-Sess. de 30 de
Abril. Expedio-se officio em 2 de Maio.

)l sobre a impressão deBe na typographia
nacional.-Sess. de 30 de Abril, oflicio ao
gov. em 7 de Maio: resp. na sess. de 9.

l) sobre a approvaçLto definitiva de seus ar
tigos cm uma só discussão.-Sess. de 10
e 11 de Junho.

)) sobre a discussão particular dos mesmos
artigos. Vejo a tabella do fim deste indice.

)) de regulamento para a redacçno do Dia?·io.
-Sess. de 16 de Maio. Vejo a prop. da
com. da mesma redacçll.o n. 2.

PROJECTOS de leis: sobre nova di cussl10 dei uis
de vencidos. Vejo a prop. do dep. Carneiro
n. 2: e as dos dep. Henriques de Rezende
e Araujo Vianna, n. 1.

PROJECTOS de lei offerecido~ á assembléa. Vejo a
labella do fim deste indice.

PROAfULGAÇÃO dos decretos da assembléa. Vejo
a prop. do dep. Paula e Mello n. 3: o
par. da com. de constituiçao u. 1: e I)
proj. de lei n. 12.

PROPOSTAS. Vejo os artigos respectivos do regi.
menta.

)) sobre a sua urgencia, e hOI'a tie ser 'm
offerecidas. -Sess. de 26 de Junho.

), sobre a mençao dellas nas aclas, ainda re
tiradas por seus autores.-Scss. de 4 de
Selembro.

)) sobre a sua reduc<,ão a projectos, feita
logo pelas cornmissOes.-Sess. de 5 tle
Selem bro.

I) ot1'erecidas á asselllbléa. Vejo a labclJa do
fim deste indice.

PrOPRlETARIOS das fabricas de estamparia e
papel. Vejo o par. da com. de cOlllmercio
n. 7.

PROVIDENCIA para os depulados nilo faBarem
mais vezes do que as permiltida::. VPj. a
pl'Op. do dep. Lopes Gama n. 5.

PROVIDENCIAS contt'a eiladas de illimigos dI)
imperio. Vejo a pl'Op. do dep. Andrada
Machado rJ. 2.

PROVIDENCIAS para abreviar a deei ão ue tl'a
bulhos all'azados. Vejo a proposta do dep.
Fernandes Pinheil'o II. 3.

PROVIMENTO suspenso dos beneficias ecclcsias
licos. Vejo a "rop. du düp. Paula e Mello
n. 1.

3



PROVINCIA de S. Pedro: sobre a sua denomi
naçil.o.-Sess. Lie 6 de Setembro, na falia
do dep. Fernandes Pinheiro.

Q
QUlLO~tBO Guandá. Vejo a prop. rio dep. Costa

Barros n. 3.

R
RgCRUTAMENTO par" o exercito do Brazil. Vejo a

prop. do dep. Maia n. 3.
RECURSOS interpostos para a casa de supplicação

do Brazil, dl1l'anLe n occupaçil.o da Bania
pela tropa portugucza. Vrj. o proj. de lei

• n. 20.
REDACÇÃO do Dia1'io da A "sembléa. Vejo a prop.

da com. desta redacçao n. 2.
REDACTOR do Dia1'io da Assembléa. Vl:'j. a prop.

da com. desta redacção n. 6.
REDACTOR interino do dito Dia1·io. Vej.-Theo

doro José Biancar,'di.
REFORMA da portaria do goVet'llo sobre o dia

12 de Outubro.-Sess. de 8 de Novembro.
REGlllENTO da assembléa. Vej.-projecto do re

gimento da as embléa.
l) dos governos das provincias.-Sess. de 16

de Jl1nho.
REGISl'ROS, pontes e estradas. Vejo na sess. de

26 .de Julbo 0- ofi'. que se expedirl10 ao go
vemo; e as ['espostas de te nas de 31 de
Julho, 30 de Agosto, e 11 de Outubro.

RELAÇÕES do gabinete uo Brazil com os estran
geiros. Vejo a prop. do dep. Montezuma
n. 1.

RELATORIO do ministro da fazenda.-Sess. de 4,
6 e 7 de Outubro. OIT. ao gov. em 11: resp.
na sess. de 20. Vejo a prop. do dep. Car
neiro n. 3.

REMUNERAÇÕES de serviços.-Sess. de 12 de
Julho.

RENATO Pedro Boiret.-Sess. do 1° de Agosto.
REPRESENTAÇÕBS e outros papeis relativos a

queixas ou reformas de governos pro
vin\:iaes.-Sess. de 26 de Maio. Ofi'. ao
gov. no mesmo dia: Resp. nas sess. de 7
e 9 de Junho.

RESOLUÇÕJo;S da assembléa communicadas ás
commissões.-Sess. de 7 de Julho.

RESPOSTA do presidente da assernbléa á falia de
Sua Magestade no dia da installaçil.o.-
Sess. de 2 e 3 de Maio. '

RESPO TA dos presos da ilha das Cobras á
carla do amigo da ordem. Vejo a prop. do
dep. Xavier de Carvalho n. 1.

RESTAURAÇÃO da Bahia.-Sess. de 9 e 10 €Ie
Junho j e 17 e 18 de Julho nos oft do
mino da marinha.

RESTAURAÇÃO de Caxias e S. Luiz do Maranhão.
-Sess. de 30 de Outubro.

» do Maranhil.o.-Sess. oe 2 de Outubro no
ofi'. do mino da marinha. Vejo a prop. do
dep. Ribeiro Campos n. 2.

)l do Pará, annnnciada pelo dep. Carneiro, e
por 01J'. do mino da marinha.-Sess. de 27
de Outubro.

)l do Piauhy.-Sess. de 30 de Agosto no 6°
oll'. do mino Lia impel'io : e 23 ele Setembro
no 2° ofi'. do mesmo ministro.

RESUMO estatistico da populaç!lo da provincia de
Santa Catharina.-Sess. de 17 de Junho.

-REVISÃO prévia do Diario do Governo) inculn'
• bida a Luiz Moutinho Lima Alvares e Silva.
~ej. a prop. do dep. MonteZllma n. 2.

RODRIGO José de Figueiredo Moreira.-Sess. de
7 de Outubro.

RODRlGO Pinto Guedes. Vejo a prop. da com.
de guerl'a n. 1; e na sess. de 18 de Julho
a sua l'esposta ao oIT. do secretario da ClS
semhléa.

RUFINO José Felizardo da Costa.-Sess. de 11
de Junbo no 1" ofi'. do mino do imperio.
Vej.-Fabrica de ferro de S. João de Ipa
nema.

s
SAI.ARtO :~sobl'e a intelligencia deste termo.

Sess. do 1° de Maio.
SALVADOR José Maciel. Vej.-Inspector do ar

se.Jal do exercito.
SA cçÃo do monarcha nas leis das assembléas

constituintes.-Sess. dr, 25, 26 e 27 de
Junho. e 29 de .Tulho.

SANTIAGO Garrido. Vejo o par. da com. de le
gislaçãO n. 54.

SEBASTIÃO José Nunes de Magalhães. Vejo na
sess. de 2 de Agosto a falia do dep. Ri·
beiro Campos.

SEBAS'l'IÃO José da Silva. Vejo a prop. da com.
de policia n. 2.

SEBAS'l'IÃO Luiz Tinoco da Silva. Vejo na sess.
de 10 de Novembro o oft'. do gov. par·
ticipando a nomeação de ovos ministl'oS
de estado.

SEBASTIÃO Teix.eira Leitão.-Sess. de 13 de
Agosto, no 4° 0[. do mino do imperio. Vejo
o par. da com. de fazenda n. 15.

SECRETARIAS de estado, seus emolumentos, nu
mero ue officiaes, etc. Vej.-Of1iciaes das
secretarias de e~tado do imperio e justiça.

SECRETARIaS eleitos para commissões.-Sess. de
4 de Junho.

SEGREDO Lias cartas do correio. Vejo a prop. do
dep. Alencar n. 3.

Sf~UNARIO de S. José.-Sess. de 14 de Agosto,
no ofr. do mino do imperio.

SEM/NARro de Ilá e ilha Gl'ande.-Sess. de 4 de
Setembro no 2° olf. do mino do imperio.
Vejo o par. da com. de instmcção n. 2.
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SEQUESTRO de bens de habitantes d'Angola. Vejo
- Negociantes da praça do Rio de Ja·
neiro.

SERAFIM dos Anjos.-Sess. de 4 de Novembro.
SERVENTES do Dia?"io da Âssembléa. Vejo a

prop. da com. da redacção do Dia?'io n. 5.
SESMARIAS.- Sess. de 14 de Julho. Vejo a prop.

do dep. Vergueiro 11. 1.
SESSÃO permanente. Vejo a prop. do dep. An

drada Machado n. 12, e o par. da com. es
pecial n. 2.

SE. sÃo secreta .: como se decide se tcm lugar.
-Sess. de 21 de Julho.

SES ÔES secretas.-Sess. ue 21 de Julho; 20 e
21 de Agosto; 4, 16 e 17 de Outubro.

SILVESTRE Alvares da Silva. Vejo o par. d'a com.
de poderes n. 16. Entl'ou na assembléa em
14 de Julho.

SISAS de Campos. Vejo Manoel dos Santos Pe
reira, e Joaquim José Gomes da Silva e

, Castl'o.
SysTEMAlilterario.phil osophico e analytico da

arte da palavra, offerecido por Felix Benve·
nutí.-Sess. de 25 de Outubro.

SOCIEDADES de mineração. Vej.-Antonio d'Avila
Bellencourt.

SOCIEDADE secretas. Vejo o proj. de lei n. 3.
SUBSCRIPÇÃO aberta pela camara do Rio de Ja·

• neiro' para facilitar o regresso dos brazi
leir.os residentes em Portugal.-Sess. de
10 de Novembro.

SUSPENSÃO do provimento dos beneficias ecele·
siasticos. Vejo a prop. do dep. Paula e Mello
II. 1.

T
TABELLA de leis. Vt·j. a prop. do dep. Al'aujo

Lima n. 2 j e as sess. ue 28 e 30 de
Agosto j 11, 22, 24 e 27 de Setembro.

TACHYGRAl'HOS. Vejo as prop. da com. da re·
dacçao do Dia?'io os. 2 e 4: e os par.
da mesma com. ns. 2, 3, 5, 6,7 e 9.

TUEODORO José Biancardi. - Sess. de 16 de
Maio e 15 de Setembro. Vejo as prop. da
com. da redacção do Diario ns. 1 e 6 j a
da mesa n. 3 j e o par, da mesma com.
n.8.

TUEOTONIO Alves d'OlIveira Maciel. Officiou-se·
lhe em 16 de Maio. Vejo a. sess. de 3 de
Junho no 20 off. do mino do imperio j e o
par. da com. de poderes n. 11. Entrou na
assembléa em 16 de Junho.

THESOUR? Nácional. Vej.-Estado do thesouro
nacIOnal.

TUOMAZ Antonio !la Costa Alcami Ferreira. 
Sess. de 30 de Juho no 10 otT. do mino do
imperio. Vejo o par. da com. de constituiçll.O
n·W

THOMAZ Antonio Maciel Monteiro. Vejo na e-s.
de 2 de Agosto a falia do dep. Ribeiro
Campos.

THOMAZ José Tinoco do Almeida. - Sess. de 2
de Junho e 9 de Julho.

THOMAZ da Silva Alves. Vejo o par. da com. de
legislação n. 3. .

THmlAz Xavier Garcia de Almeida e Castro.
Vejo o par. da com. de poderes n. 31.
Entrou na assembléa em 25 de Ou
tubro.

TORQUATO José Pinto. Vejo o paI'. da mesa
n. 1.

TRABALHOS alrazados da a sernbléa. Vejo a prop.
do dep. Fernandes Pinheiro n. 3.

TRABALHOS de com missões : sobre a designaç!l.O
de días e horas para elles. Vejo a prop. do
dep. Nogueira ela Gama n. 1.

TRATADO de educação. Vejo a prop. da com.
de instrucção publica j e o Pl'Oj. de lei
n. 13.

TREZE de Maio: brigue de Lisboa. -Sess. de 9.
oe Setembro no oIT. do mino da marinha.
OIT. ao gov. no mesmo dia: ré p. na sess.
de 10. Vejo o par. da com. de constituiçãO
n.14.

TROPA lusitana prisioneira. Vejo ~ Prisioneiros
lusitanos.

TROPA de Porto Alegre. Vejo - Veto abso
luto.

TURNO novo de tachygraphos. Vejo os par. da
com. da reelacçao do Dia1'io 11 5, 6
c 7.

u
UNIF'ORME5 de tropa. - Sel:is. de 20 de Sct. Vejo

o parecer da com. de guerra n. 12.
UNIVERSIDADES. Vejo a prop. de dep. [i'cl'I1andes

Pinheiro n. 1 j o par. da com. de ins
trucção n. 3 j e o pl'ojecto de lei n. 26.

J) pedidas pelas camaras das villas de Queluz,
S. Jollo d'E;)·Rei, e Barbacena. - Sess. de
20 de Setembro.

l) pedidas pelas camaras de S. José, Caeté e
Tamanduá. -Sess, de 30 de Setembro.

J) pela de Baependy. - Sess. de 7 de Ou
tubro.

J) pejas de Pitangui e Sabará. -Sess. de 10
de Outubro.

J) peja da Campanha da Princeza. -Sess. de
20 de Outubro.

l' peja do Príncipe, em Minas. - Sess. de 30
de Outubro.

v
VALI'"'l'm José dos Santos. - 'ess. de 30 de Se

tembro, il0 oIT. de mino da justiça.
VARZE,\. e estrada do Carmo. Vejo -Camara da

cidade de S. PilUJO.
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VENANCIO Henriques de Rezende. -Sess. de 7 e
9 de Maio. Vejo o par. da com. de poderes
n. 6. Entrou na assembléa em 17 de
Maio.

VENDA de páo-brazil para supprir as despezas da
província do Rio Grande do Norte. -Se55.
de 14 de Agosto, no oIT. do mino da fazenda.
Vcj. o par. da com. de fazenda n. 31.

VI;;TO ahsoluto proclamado pela tropa de Porto
Alegre. -Sess. de 21 de .Julho j na sess.
secreta. Off. ao gov. no mesmo dia: resp.
nas sess. de 22 e 23. Vejo o par. da com.
de constituiçãO n. 4 j e a prop. do dep.
Montezl1ma n. fi.

VICENTE Fel'l'eira de Castro e Silva. - Scss. de
12 de Julho. Vejo o par. da mesa n. 2.

VICENTE Ferreira Ramos. Vejo o par. da com. de
petiçoes n. 2.

VICENTE José Mascarenhas. Vejo - Eleiçao dos
deputados de Sergipe.

VICENTE Justiniano da Costa. Vejo o par. da com.
da redacção do Diario n. 1.

VICENTE Navarro de Andrade. Vejo a prop. da
com. de saude n. 1.

D. VICTOHINA Rosa Botelho. - Sess. de 14 de
Outubro.

VICTORINO RilJeiro de Oliveira e Silva. Vejo o par.
da com. da redacção do Dim'io n. 8.

VIRGINIO Rodrigues Campe1lo. OEfieiou-sc·]he
em 6 rle Setembro, como dep. pela Pa·

rahyba: ~esp. na sess. de 30 de Ou
tubro.

VIVAS na assembléa pela sua installação. -Sess.
de 3 de Maio

VruvA e hel'deiros de Antonio Ignacio de Mes
quita. -Sess. de 4 de Novembro.

VlUVAS dos milifares do exercito pacificador. Vejo
a prop. do dep. Rodrigues de Carvalho n. 3,
e o proj. de lei n. 35. ,

VOADORA ( corveta portugueza. ) -Sess. de 18
de SeL no off. do mino da marinha: e 22
dito no 0[, do mino do imperio.

VOTAÇÃO por eserutinio secreto.-Sess. de 30 de
Abril.

VOTAÇOES em ma~erias constitucionaes. - Sesi>.
de 26 de SeL Vejo a prop. do dep. Lopes
Gama n. 4 j e a do dep. Henriques de Re
zende n. 3.

VOTAÇÃO empatada, que effeito produz. - Sess.
de 14 de Agosto.

VOTO de graças. Vejo a prop. do dep. Andrada
Machado n. 1, e a sess. de 28 de Agosto.

z
ZEFERINO Pimentel Moreira Freire. -Sess. de

6 de Nov. Vejo o par. da com. de legis
laçllO n. 60.
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DE

PROPOSTAS, PARECERES E PROJECTOS DE LEI

Da com. da commarcio :
N. 1 - para se aug01entar o numero de seus

membros, e nomear-se uma commissll.o
de fóra.-Sess. de 6 e 7 dp. Agosto.

Da com. de guerra :
N. 1 - nomeando os membros da commissão

de fóra.-Sess. de 12 de Junho. Vejo
os off. aos ditos membros na sess. de
16 de-Julho.

2 - sobl'e a regularidade da sua communi
caçllo com a de fÓI·a.-Sess. da 17,18 e
30 de Junho.

Da com. de instrucção:
N. 1 - sobre o meio de haver um bom tmtado

de educaçll.o.-Sess. de 4 de Junho. 
Vejo o proj. de lei n. 13.

Da com. de policia:
N. 1 - sobre o numero dos empregados pre

cisos no serviço da assembléa. - Sess.
de 28 de Maio, e 30 de Junho.-Vej. o
par. da COU1. de fazenda n. 6.

2 - nomeando os empl'egados para o ser
viço da assembléa. - Sess. de 18 de
Julho.

Da com. da redacção do « Diario » :
N. 1 - para ser incumbido o Dia1'1:o a um re

dactor interino.-Sess. de 16 de Maio.
2 - offerecendo um pt'ojecto de re~ul ..llnelllo

para a mesma redacção.-Sess. de 16,
22,23 e 24 de Maio. OIT. ao gov. em 9
de Junho.

3 - nomeando um escriptural'io pum are·
dacção.-Sess. de 12 de Junllo.

4 - sobre a folha dos ordenados dos Lachy
graphos.-Sess. de 16 de Junho.

5 - nomeando um servente para o Diario.
-Sess. de 8 de Julho.

6 - para haver 2° redaclor do DiaTio.
Sess. de 26 de Selembro.

Da com. de saude publica:
N. 1 - nomeando os membros da com. tle rÓra.

-Sess. de 28 de Maio.
2 - para se pedirem ás camams informa

ções sobre ellferm idades, lugares insa
lubres, etc.-Sess. de 2 de JUllho. 0/1'.
ao gov. em 3.

Da mesa:
N. 1 - para a nomeação ue ordenanças ao ser

viço da assembléa, e remess de li vros
da bibliollJeca publica para a mesma
assembléa.-Sess. de 10 ele Maio. 0/1'.
ao gov. no mesmo tlia. Hesp. nas sess.
de 16 e 30.

2 - sobre o numero dos empt'egados pre
cisos ua secreLaria da assembléa.-Sess.
de 21 e 30 ele Maio e 3 de Junho. Vejo
a sess. de 30 de J uoho.

3 - nomeando o porteiro e ajutlaoles do
podeiro da secretaria da assembléa.
Sess. de 12 e 22 de Agosto. Vejo a pro
posLa seguinte.

4 - noroeaudo José Joaquim Teixeira para
ajudante do porteiro da secretaria da
as:cmbléa,-Sess. de 80 de Outubro.

(') Esta talJella talvez pareça a muito desneCe~RarIa, mas eu a julg-uei util: l0. porqu" faz v(;r com
mais clareza o prosesso, que seguirão a.~ IJUlterias offerecidl1lS á consider(l.ção üa ass6lllblêa: 20, por QUC facilita
ao jeitor. que fOr estranho aos trabalhos do congresso. a nolicia de tClc\OS. para escol11er os que excitarem a sua
curiosidade, e vêr nos respectivos lugares como forão debatido e ultimados. Accre ce ainda Que não se
alouga com elia em demasia o indice. porque sendo ioilispensavel ajuntar aos artigos delle Quasi tudo o que SJ
diz na taballa. ficavn pouco menos extenso, e muito mais confuso.
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Do dep. Alencar:
N. 1 - sobre a entrada do dep. Cesta Barros

na assembléa.-Sess. de 5 e 6 de Maio.
Veja o par. da com. de poderes 11. 1 e
o da ·com. de legislação n. 16. .

2 - sobre chamamentos á ordem, e apoia
dos.-Sess. de 21 e 25 de Junho.

3 - sobre o segredo das cartas do correio.
-SE'ss. de 26 de Julho. Ofi. ao gov. em
~9. Resp. na sess. de 9 de Agosto.

4 - para se pedirem ao governo noções
sobre a fede1'açãO do Estado Cispla
tino. - Sess. de 17 de Selembro. Off.
do gov. em 18. Resp. na sess. de 9 de
Outubro.

5 - sobre a leitul'a de pareceres n.ovos, ha
vendo adiados. - Sess. de 18 e 24 de
Setembro.

Do dep. Almeida e Albuquerque:
N. 1 - para se reduzir á proposta o parecer

da com. de constitLlição soure a no
meação do der. Ribeiro ele Rezende
para intendente geral ela policia.-Sess.
de ] 9 de Julho.

Do dep. Alvares da Silva:
N. 1 - sobre construcçao e concerto de pontes

na provincia de Goyaz.-Sess. de 22 de
Agosto. Oll ao gov. cm 20. Resp. no 1°
de Setembro.

.2 - sobre providencias relativas ao Gentio
Canoeiro.-Sess. de 10 de Setembro.

Do dep. Andrada Macha.d.o:
N. 1 - sobre o voto de graças. - Se~s. de 5

e 6 de Maio. Ofr. ao gov. no elito dia
6. Resp. na sess. de 7. Vejo - Depu
taço.o 3'.

2 - para se pedirem fiO governo mappas
estatisticos das provincias ; e tomarem
Se medidas contra ciladas dos inimigos
do Brazil.-Sess. de 5 ele Maio p, 12 de
Junho. Ott. ao gov. em 14 de Junho
sobre a remessa (los mappas. Resp. nas
seSi:l. de 20 de JUli!Jo e 16 de Julho.

3 - para significar a ussembléa á S. M. Im
perial, por uma deputação, o pezar que
sentira pelo infausto accidente, que
puzel'é.l em perigo a sua vida. - Sess.
de 5 de Julho. Ofi. <.lO governo no
mesmo dia. Resp. na sess. de 7. Vej.
Deputação 6~.

4 - sobre milícias de S. Paulo destacadas
no sul. - Sess. de 21 de Julho. Vejo o
par. da com. de guerra n. 7.

5 - subre requerimento de Jo110 José Mar
tins Pamplona CÔrte Real. - Sess. de
13 de Agosto. Off. ao gov. em 16. Resp.
na sess. de 22. Vejo o par. da com. de
legislação n. 38.

6 - para se mandar a S. M. Jmperial um
exemplar do projecto da constituiçllO.-

Se1's. em 9 e 10 de Setembro. Off. ao
gov. em 12. Resp. nu sess. de 17.

N, 7 - sobre providencias para cobranças de
bens de ausentes e aboliçãO do juizo
respeclív,o.- Sess. de 12 de Setembro.

8 - para se erigir em villa a ilha da !tapa
rica.-Sess. de 7 e 14 de Outubro.

9 - sobre a fuga da con'eta Libeml.-Sess.
de 14 de Outubro.

10 - sobre a nomeaçl1O de um membro do
governo da Bahia para com mandante

- das anDas da mesma P,l'ovincia.-Sess.
de 18 e 29 de Outubro.

11 - sobre população e divisão da freguezia
de S. João d'EI-Rei. - Sess. de 21 de
Outubro.

12 - para se declarar sessão permanente a
de 11 de Novembro.- Sess. desse dia.
Vejo o par. da com. especial n. 2.

Do dep. Andrada a Silva. :
N. 1 - para se pedirem ao governo informa

çees sobre as secretarias de estado.
Sess. de 9 e 10 de. Setembro. Off. ao
~ov. em 12.

Do det'. Araujo Lima:
N. 1 - para nilo serem lidas na assembléa as

felicitações, mas só indicadas. - Sess.
de 11 de Julho. ,

2 - parà se encarregar a uma com missão
especial a fOrt~açao da tubella de leis.
-Sess. de 30 de Julho.

3 - relativa ao ar!. 88 do regimento da
assembléa sobre discussão de projectos.
-Sess. de 18 e 23 de Outubro.

Do dep. Araujo Vianna :
N. 1 - para serem apoíadas por 30 deputados

as emendas feitas depois de cerrada
a 3a discussão. - Sess. de 3 e 4 de
Setembro.

2 - para se augmentar o D(lLDerO d'os com
positát'es do Dia1'io da .Assembléa. 
Sessão de 24 de Setembro. Off. ao
gov. em 25. Resp. na sess. de 7 de
Oulubt'o.

3 - para s~ n1l0 adiarem pareceres sem se
fallar em opposiÇ110 a elles. -. Sess. de
14 e 23 de Outubro.

Do dep. ba.rão de Santo Amaro:
N. 1 - sobre a precisão de informações do

estauo da naçl10. - Sess!l.o de 22 de
Maio. Off. ao gov. em 23. Resp. do
mino da guerra na se~sae de' 2 de
JuuIJo. Vejo a prup. do dep. Maia n. 2,
e a do dep. Monlezuma n. 6.

2 - para se pedirem do archivo militar
carias geographicas e topographicas do
imperio.- Sess. de 7 de Julho. Ofi'. ao
gov. no mesmo dia. Resp. na sess.
de ]2.
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Do dep. Caldas :
N. 1 - para se chamar um supplentc em lugar

do deputado nomeado Migl:lel Joaquim
de Cerqueira. - Sess. dc 14 de Ou
tubro. Vejo o par. da com. de poderes
n.33.

Do dep. Calmon:
N. 1 - para se erigir em villa a povoação âe

Nazarelh.-Sess. ele 1-1 de Outubro.

Do dep. Carneiro :
N. 1 - sobre carnes verdes e farinha de man

dioca.-Sess. do 1" e 11 de Setemb·ro.
Ofi'. ao gov. em 13.

2 - para se não aILerar projecto algum
. depois de sancI'ionado, salvo o caso de

antimonia ou absurdo.-, 'ess_ de 3 e 4
de Selembro.

3 - para se retocar o relalorio do eslado da
fazenda publica, anles de se imprimir.
Sess. de 7 de Oulubro.

Do dep. Carneiro da Cunha :
N. 1 - sobre o cÓl'le do páo-brazil.-Sess. de

28 de Junho, 19 e 28 cj~ Ago lo.
2 - para se ullimar o proceS::lO dos presos

da ilha das Cobras.-Sess. de 3 de
JuUlO.

3 - para a exlincção do corpo de eslran·
geiros.-Sess. de 21 de Julho. Vejo os
par. da com. de guerra, ns. 5 e 10; e o
proj. de lei n. 29.

4 - para se lral"r em sessão secrela do
procerlimeoto da tropa de Porlo Alegre.
-Sess. ue 21 de Julho. .

5 - para terem preferencia nos empregos
os militares, que tivesliem servido nas
campanhas do sul ou norte, c para e
dar baixa aos soldac1"Os que a pedis em
tendo preenchido o lempo da l>j.
Sess. de 22 de J ulbo.

6 - para ser exlensivo a todas as provincias
o perdão concedido aos desertores.
Sess. de 22 de Julho.

7 - para vollar uesta côrte o batalhão de
S. Paulo á sua provincia.-Sess. de 22
de Julho.

S - sobre o artigo-noticias nacionaes-do
n. ,};7 do DiuJ'io do Governo.-Sess. de
2 e 4 de Agosto. Vejo o pal'. da com. de
consliluiçãO n. 6.

9 - para se regular o numero e soldo das
tropas.-Sess. de 4 de Agosto.-Vej. o
par. da com. de guert'a n. 10.

10 - para se n:lo promulgar lei alguma _da
assembléa com pena de morte.-Sess.
de 3 de Selembro.

11- sobre a admis ão de prisioneiros lur.i
tanos no exercito do Bra:-:il.- ess. de
11 de Ou!. 011 ao gov. em 13 : resp. na
sess. de 18. Vejo o par. da com. de guerra
D.20.

Do dep. Costa Barros:
. 1 - para se dar ll1 :ll:;I'.lde ·imellllJ' á e,

quadra brar.ilei~a. - su~s, de 7 de
Agoslo.

2 - para se declarar dia de t'e la nacional
o de 7 de eternbl'o.-·e..,. C1I1 !) de
, et. Ofr. ao gOVCI'1l0 110 me Ino dia:
resp. na scss. de 6. Vej.oulro oIT. ao
gov. em!J de Ou!. e-depulaçllo 8".

3 - para a extincçao do quilolllbo Gllandú.
-Sess. de 18 de Sel. olr. ao gov. em
20 : resp. na sess. de 26.

Do a.ep. Cruz Gouvêa :
N. 1 ....:... para ser allendida em Rllas 'upplieas a

junla do govemo da Parahyba.- Sess.
ue 4 de Junho.

Do dep. Dias :
N. 1 - para enlrar na lista das commissaes a

de politica intema.-Sess. de 9 de
Julho.

2 - para se exlremarem as malerias, que
podi:lo decidir-se pelos volos de 46 ue
putauos d,l!! que exigiao maiot· numero.
-Sess. de 3 de Sel. Vejo o par. ua
com. de constituiçãO n. 16.

Do dep. Duarte Silva :
N. 1 - sobre a liberdade de imprensa.-Sess.

de 24 de i\Iaio e 14 Junlto. Vejo o proj.
de lei n. 36.

Do dep. Fernandes Pinheiro :
N. 1 - para a creayão de uma unive:·siJade.

Ses. de 14 de JUllho e 5 úe Julho.
Vejo o proj. de lei n. 26.

2 - sobre providelJ.:ias PI'cclsas nas fron
teiras cOlltra incursões de hesfJanltóe .
-Sess. ue 15 de Setembro. 00'. ao
gov. em 17.

3 - sobre meios de abreviar as decisocs d
projeclos, pluecen:s, elr. - ess. de ] 5
de etembro e "* de Outubro.

Do dep. Ferreira de Araujo:
N. 1 - sobre a impressão das aclas das sessae

de 15 de Setembro em Jiallte.-Sess.
de 4 de Oulobl'O, Ofr. ao govel'llo
em 11.

2 - }Jara se declar, I' <.lia de ft'sla nacional
o de 12 de Outllbro.- 'css. de 7 de
Outubro. 0/1'. ao gov. em 9 : rcsp. na
sess. de 10 ; off. 2" vez ao gov. ll1 II.
Vejo a sess. de 8 de ovellllJro e o o

oll. ao gov. na de 10. Vejo lal11lJern
depulaçãO 9".

Do dep. França:
N. 1 - para as commissoes inuicarem as

mat.erias de que a assembléa precisava
de informaçoes, obre lodos os ramos
de adminisll'aç:lo pllblica.- ess. de 22
e 23 de A~oslo.
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N. 2 - P:H3 se combater, na proclamação da
as_em bléa, a parle do officio do go
velno de Portugal dirigido ao de Per
nambuco, que é relativa ao systemf\
constitucional. - Sess. de 3 de Se
t<:'lllbro.

3 - para se adiar o additamento do dep.
Alencar ao art. 20 do projecto de
constillliçM.-Sess. de 18 de Setembro.

Do dep. Gomide :
N. 1 - para regressar da Bahia para Minas o

batalhl:'lo de milicias da comarca do Rio
das Velhas.-Se~s. do 10 de Agosto.

Do dep. Henriques de Rezende:
N. 1 - para se lião fallar mais 'de uma vez em

4" discllSSãO, ainda sendo anlor de
emenda. SL'ss. de 3 e 4 de Setembro.

2 - sobre a publicaçllo immediala das
sessões da assembléa desde 15 de
Setembro em Lliallte.-Sess. tle 15 de
Selembl·o.

3 - para se contarem os votos pró e contra
no vencimcnto das materias.-Sess. de
26 de Setembro.

Do dep. Lopes Gama:
N. 1 - para se pedir á cbancellaria-mór uma

tabella de decretos das cÔrtes de
Portugal.-Sess. de 30 de Ju!ho. Vejo
na mesma sess. o ofI. do mino do im
perio Eobre este objecto.

2 - sobre a entrada ie Francisco Manoel
Martins Ramos e Manoel Marques
Granjeiro, lias Alagôas.-Sess. ele 3 de
Setembro.

3 - sobre 0 alltorisar·se a com missão de
lJetições pam daI' a estas os seus res
pectivos destinos.-Sess. de 10 de Se
tembro.

4 - para votarem em materias constitu
cionaes todos os deputados presentes á
chamada.-Sess. de 26 de Setembro.

5 - para se apontar o numero de vezes qlle
I'allasse qualquer deputado.-Sess. de
4 de Ontnbro.

Do dep. Maia:
N. 1 - dando uns apontamentos para a pro

clamação da assemhléa.-Sess. de 5 e
28 de Maio e 11 de Junho.

2 - para se pedirem ao governo as noticias
tanto externas como internas que inte
ressassem á nação.-Sess. de 23 de
Maio. Olr. aos mino do imp. e mal'. no
mesmo dia: resp. LIa lOna sess. de 7
de Junbo.

3 - sobre recrutamentos para o exercito.
Sess. de 24 de Maio e 14 de Junho.

Do dep. Marianno de Alb".querque :
N. 1 - sobre negocias de II1ontevidéo, sua

occupaç:lo, ir,corpomção, etc.-Sess. de

QO de Setembro. Olf. ao governo em 2
Lle Ou tuBro.

Do dep. Martins Bastos:
N. 1 - sobre amnistia.-Soss. de 5, 9,21 e 22

de Maio.

Do dep. Muniz Tavares:
N. 1 - para se abreviar a redocçllo da .Iei da

promulgação dos decretos da assembléa.
-Sess. de 16 de Agosto.

Do dep. Montezuma :
N. 1 - para se comrnunicar á assembléa o que

houvesse entre o gabinete do Brazil e
os eslrilngeiros.-Sess. de 29 de Julho.

2 - sobre a l'evisàO do Dia1'io do Governo.
-Sessão do IOde Agosto.

3 ..- pal'a se chamarem os deputados sup-_
plentes da Bahia. - Sess. de 2 de
Agosto. Vejo o par. da com. de poderes
n.21.

4 - sobre a dUI'ação das sessOes.-Sess. de
4 de Agosto.

5 - para se lêr na a semb!éa a procla
mação .de Sua Magestade sobre o pro
cedimento LIa tropa de POrlo-Alegre.
Sess. de 8 de Agosto. Vejo a prop. do
dep. Souza Mello n. 2.

6 - para se pedire m informaçl;ies ao go
verno . obre (J estado do imperio.
Se s. de 18, 19 e 22 de Agosto. Vejo na
sess. de 22 uma emenda do dep.
França que depois se tomou como
indicaçao.

7 - sobre o pl'ogresso da morphéa em
Minas.-Sess. de 22 de Agosto.

8 - sobre ôs balanços di! intenc1encia da
policia.-Sess. de 23, 25 e 27 de
Agosto.

9 - para se darem para a orelem do dia
dous pareceres adiados.-Sess. de 28
de Agosto.

10 - sobro a parlaria do ministro da guerra
para o desembarque do mal'echa! Luiz
Paulino.-Sess. de 15 de Setembro.

11 - sobre a admissão de officiaes luzitanos
desel'lores ao serviço do Brazil.-Sess.
de 15 de Setembro. Vejo os par. da
com. de guerl'a US. 13 e 21.

J 2 - sobre o balanço do lhesoul'o publico.
-Se s. de 18 e 22 de Setembro. OlT.
ao mino da fa;:eDLla em 25: resp. na
sess. de 13 de Outubro. Oll'. ao mio. do
imperio em 14.

13 - para se crear uma com missão de me·
lboramento da casa da misericordia
desla cÔrte.-Sess. de 22 de Set. OfI. ao
gov. em 27.

14 - sobre os vencimentos do inspeclor do
arsenal do exercito. - Sess. de 22 de
SeI. Vejo o par. da com. de guerra
n. 17.
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N. 15 - sobre a gratificação de Labatut.-Sess.
de 22 de Selo e 23 de Outubro.

16 - sobre a demora da publicação do ma
nifesto do governo, e falla de nomeação
de agenteit> diplomaticos.-Sess. de 30
de Sel. e 29 de Out. Ofl'. ao gov. em 30
de Outubro.

17 - para se crear na Bahia uma junta pro
teclora de agl'icullura e commercio.
Sess. de 4 de' Outubro.

18 - sobre o titulo de marquez do Maranhão
dado a lord çocL.rane.-Sess. de 18,29
e 31 de Outubro.

1~ - para a extincção dos commissariados.
Sess. de 21 de Outubro.

20:..... para se cbalD~r o ministro da gnerra á
assembléa. - Sess. de 11 de No
vembro.

Do dep. Nogueira da Gama :
N. 1. - para se marcarem dia>; e horas aos

trabalhos das commissões.- Sess. de
12 de Julho.

2 - sobre monte-pio. - Sess. de 18 de
Julho. Ofl'. ao gov. em 23: resp. na
sess. de 28.-

3 - sobre a parlicip_1Ção da nomeaçM dos
membros 'da commissão de fóra de
marinha e gnerra.-Sess. de 19 de
Julho. Ofi'. ao gov. no mesmo dia;
resp. do mino da gnerra em 23.

~o dep. Paula :Mello :
N. 1 - para se suspender o provimento dos

beneficios.-Sess. de 9 de Maio e 12
de Junbo.

2 - para a puhlicação de um manifeslo do
governo ás nações.-Sess. de 30 de
Maio. Ofl'. ao gov. no mesmo dia.

3 - para se ordenar a formula da promul
gação das leis da assembléa.-Sess. de
30 de Maio, mas acha ·se transcripta na
de 12 de Junho, Vejo o par Lia com.
de legislaçãO n. 1, e o proj. de lei
n.12.

4 - para se ordenar uma lei que marcasse
a esphera dos tres poderes politicos.
Sess. de 9"âe Junho.

5 - sobre desta.camentos de lropas da pro
vincia de S. Paulo.- Sess. de 17 de
Junho. Off. ao gov. em 19: resp. na
se S. de 3 de Julho.

Do dep. Pereira da Cunha:
N. 1 - para se darem a.gradecimentos ao com

mandante do exercito pacificador da
Bahia, e ao governo provisorio LIa pro

'vineia.-Sess. de 21 de Julho.

Do dep. Rezende Costa:
N. 1 - para se crear uma junta de saude pu

blica.-Sess. de 18 e 27 de Junho.
2 - sobre o juizo d'ausenles.-Sess. de 4

de Julho. Vejo o par. da com. de legis
lação n. 27, e o proj. de lein. 17.

N. 3 - sobre conhecenças, salarios e direitos
parochiaes do bispado de Marianna.
Sess. de 22 de Julho. Vejo o par. da
com. ecelesiastica.

Do dep. Ribeiro de Andrada :
N. 1. - sobre o pagamenlo de pensões, grati

ficações etc., feito pelo tbesouro pu
hlico, em virtude de avi os ou porlarias.
-Sess. de 4 de Agoslo. OfT. ao gov.
no me mo dia.

2 - para se ampliar o projecto de lei sobre
a fabrica de f no de lpanema.-Sess.
de 16 de Ago lo. Vejo o proj. de lei
n.28.

3 - para se darem agradecimenlos a 10l'd
Cochrane pela restauraçno do Mara
nllão.-Se~s. de 2 e 13 de Outuhro.
Off. ao lorrl em 3 de Outubl'O, ruas
o officio acha· se na sess. de 6 de No
vembro.

Do dep. Ribeiro Campos:
N. 1 -marcando prazo para as com missões

apre. entarem os seus pareceres sobre
os requerimentos a ellas já remellidos.
-Sess. de 10 de Setembro.

2 - para e mandar llma deputação a Sua
Magestade pelo motivo da restauração
do Maranhão.-Sess. de 4 de Oulubro.

Do ~p. Rocha Franco :
N. 1 - para se soltar o vigario Antonio Pe

reira Ribeiro e oulros.-Sess. de 22
de JullJo. V j. o par. da com. de
constituiçãO n. 8.

2 - para se observar em Mina o d'creto
de 16 de Abri) de 1821, relativo a di
zimos.-Se S. de 18 de Agoslo. Vejo a
prop. seguinte, e o par. LIa com. de fa
zenda n. 21.

3 - para em Minas . e arre·matarem s6 os
dizimos vencidos, alé haver deliberaçao
da assembléa. - Sess. de 24 de Se
tembro, 23 e 25 de Oulubro.

Do dep. Rodrigues de Carvalho :
N. 1 - para se pI'ocessar o autor da carla in

serla no Diario do Governo n. 124.
Sess. de 9 de Junho. O/r. ao governo
no mesmo dia.

2 - sobre as instl'uc,ões dada pejas ca
maras de Olinda e Pamhyba a alguns
depulados.-Sess. de 22 de Julho.

3 - para se darem agradecimentos ao exer
cito pacificador da Ballia, e uma me·
dalha de dUincção j levantar-se um
monumento na praça da Piedade, etc.
-Sess. de 6 de Agosto. Vejo a pfOp. do
dep. Xavier de Carvalho O. 2, e os pro
jectos de lei 11S. 30, 31, 32, 34 c 35.

4.
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N. 4 - para se apresentarem redigidos no praso
de 8 dias os projectos de leis já ven·
cidos. - Sess. de 25 de Agosto.

Do dep. Silva Lisboa:
N. 1 - para se darem novas armas e titulas á

villa de Valença. - Sess. de 7 de Out.

Do dep. Souza Me11o:
N. 1 - sobre uns mappas remetlidos á com.

de estatistica.-Sessão de 14 de Junho.
2 - sobre a leitura da proclamação de S.

M. relativa ao procedimen o da tropa
de Porto A1egre.-Sess. de 8 ae Agosto.
Vejo a prop. do dep. Montezuma n. 5.

3 - sobre uma felicitaç-ãO 110 governador
das armas das Alagôas.-Sess. de 27 de
Agosto.

4 - para se dar destino ás actas das ca
maras das villas de Penedo c Poxim .
Sess. de 14 e 15 de Outubro.

Do'dep. Teix.eira de Gouvêa :
N. 1 - para serem os membros da com. de

constituiçãO dispensado" de assistir ás
sessOes, para se acabar o projecto da
eonstituiçno.-Sess. de 8 de Agosto.

Dc dep. Vergueiro :
N. 1 - para se suspenderem as datas de ses

marias.-Sess. de 14 e 29 de Julho.
2 - sobre as materias que deveria conter o

Dim'io do Governo. - Sess. de 4 de
Agosto. .

3 - para se publicarem no Dia'rio do Go
verno as felicitações dirigidas á assem
bléa.-S.,gss. de 23 de Agosto.

Do dep. Xavier de Carvalho:
N. 1 - sobre a Fesposta dos presos da ilha das

Cobras á, carta do amigo da ordem, e o
manifesto de um delles. -Sess. de 23
de Junho.

2 - sobl'e os agradecimentos propostos para
o exercito pacificador da Bahia. - Ses;;.
de 6 de Ago:;to. Vejo a prop. do dep.
Rodrigues de Carvalho n. 3.

Da com. dos cincQ :
N. 1 - sobre os diplomas dos deputados com

que sc abria a assembléa.-Sess. de
18 de Abril e 6 de Maio.

2 - sobre o diploma do dep. Araujo Lima.
-Sess. do 1" de Maio.

Da com. de colonisação :
N. 1 - sobre a representação da camara da

villa de S. Jor.ge dos Ilbéos.-Sess. de
22 de Maio. 0/1 ao gov. no mesmo
dia: resp. na sess. de 3 de Junho.

2 - sobre uns apontamentos relativos á coo
lonisações.- Sess. de 18 de Junho.

3 - sobre civilisação de indios. Sess. de 5
de Agosto. Ofi'. ao gov. em 6. Resp. na
sess. de 30.

4 - sobre queixas contra o director dos
indios do sertll.o de Valença.-Sess. de
23 de Setembro. Ofi'. ao gov. em 25.

5 - sobre queixas contra o director dos
indios da aldêa de S. Luiz Beltrão. 
Sess. de 23 de Setembro. Ofi'. ao gov.
em 25. Resp. na sess. de 24 de Outubro.
Off. novamente em 27.

Da com. de commercio :
N. 1 - sobre uma representaçll.o relativa ao

partido que se póde tirar das riquezas
da provincia do Espirito·Santo. -Sess.
de 9 e 11 de Ju1ho.

2 - dita relativa a urna estrada do Rio de
Janeiro para Barbacena.-Sess. de 9 e
10 de Julho. Off. ao gov. em 11.

3 - dita relativa á creação de sociedades de
mineração.-Sess. de 6 de Agosto.

N. 4 - dita sobre uma fabrica de sellins rasos.
-Sess. de 6 de Agosto.

5 - sobre construcç!lo de maclJinas tiara fiar
algodãO e tecer pannos.-Sess. de 15
de Outubro.

6 - sobre requerimento:: de Jo"é Antonio
Barbosa de Mello, para se lhe pagar o
seu soldo por inteiro.- Sess. de 15 de
Outubro.

7 -~sobre fabrica de e5tamparia e papel.
Sess. de 24 de Outubro.

Da commissão de constituição:
N. 1 - sobre a fórll1a de promulgar as leis da

assembléa.-Sess. de 12 de Junho.
2 - sobre a 110m. de dous deputados para

mino d'estado. - Ses5. de 18 de Julho.
3 - sobre a nomeação de um deputado para

intendente geral da policia - Sess. de
18 e 19 de Julho. '

4 - sobre o veto absoluto proclamado pela
tropa de Porto Alegre.-Sess. de 23, 24
e 26 de Julho.

5 - sobre a eleição dos dep. de Sergipe e
da cidade da Bahia.-Sess. de 4 de
Agosto. Ofi'. ao gov. em 5. Resp. na
sess, de 7 de Outubro.

6 - sobre o Dict1'io do Govemo n. 27. 
Sess. de 5 de Agosto.

7 - sobre a licença para se litigar com dep.
da assembl'éa. - Sess. de 5, 8 e 9 de
A~osto Vejo o par. desta com. n. 11.

8 - sobre a soltura do vigario Antonio Pe
reira Ribeiro.-Sess. de 11 de Agosto.

9 - sobre o requerimento de um cidadao
para se ampliar o praso de seu regresso
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de Portugal para o Brazil.-Sess. de 11
de Agosto. OtT. ao gov. em 12 : resp. na
sess. ele 29. Vejo o par. desta com. n. 13.

N. 10 - sobre a creaçao de nova provincia,
tendo por capital o arraial de Cari
nbanba j e de uma nova comarca.
Sess. de 28 de Agosto. Vejo a rieslO. do r
de Setembro no principio.

11 - sobre o objecto do par. n. 7 desta com.
-Sess. de 5 de Setembro.

12 - sobre o requerimento de dous ciàadll.os
para se ampliar o praso do seu re
gresso de Portugal para o Brazil.
Sess. de 5 de Set. OtT. ao gov. em 9.

13 - sobre o objecto do par. n. 9 desta com.
-Sess. de 5 de Set. OtT. ao gov. em 9.

14. - sobre a cbegada do brigue Treze de
1Jtlaio.-Sess. de 10, 11 e 16 de Se
tembro. OtT. ao gov. em 10 j resp. na
sess. de 12. OtT. novamente em 17. Vejo
a prop. do dep. Montezulila, n. 10.

15 - sobre a fórma de dis'cutir o proj. de
constituiçll.o.-Sess. de 11, 12 e 13 de
Setembro.

16 - sobre o numero preciso de votos para
decisll.o das materias.-Sess. de 12 e 15
de Setembro.

17 - sobre a eleiçao dos dep. da provo Cispla
tina.-Sess. de 23 de Setembro e 6 de
Outubro. Ofi'. ao gov. em 7: resp. na
sess. de 24.

18 - sobre a erecçll.o do arraial de Santa I

Luzia em villa.-Sess. de 23 de Se
tembro.

19 - sobre as irregularidades da eleiçao da
junta governativa da Bahia.-Sess. de
27 de Setembro. OtT. ao gov. em 30.

20 - sobre a deposiçll.O do presidente e se
CI'etario do governo de Pernambuco.
Sess. de 22 de Outubro e 8 de No
vembro. Ofi'. ao gov. em 10. Unido a
a este par. se discutia o desta com. n. 22.

21 - sobre a nomeaçll.o de um negociador
por parle do Brazil em Londres.-Sess.
de 4, 5 e 6 de Novembro. Ofi'. ao gov..
em 7.

22 - sobre os acontecimentos dos dias 11 e
12 de Setembro na Parabyba.-Sess.
de 4 e 8 de Novembro. Ofi'. ao gov. em
10.-Unido a este par. se discutia o
desta eom. n. 20.

23 - sobre a de11.1issao pedida pelo dep.
Muniz Tavares.-Sess. de 7 de No
vembro. Ofi'. ao mesmo dep. em 8.

Da commissão ecclesiastica :
N. 1 - sobre conbecenças, e mais direitos pa

rochiaes no bispado de Mal'Íanna.
Sess. de 15 de Outubro. Otl'. ao gov.
em 18.

Da com. especial :
N. 1 - sobre a representaçll.o dos officiacs da

guarniçao da cÔrte.-Sess. de 11 de
Novembro. Vejo na mesma o alI'. ao gov.
e a resp. do mino do imperio.

N. 2 - sobl'e a prop. n. 12 do dep. Andrada
Machado.-Sess. de 11 de ovembro.

3 - sobre a resp. do mino do imp. relativa
á representaçll.o dos o[ficiae~ da gual'lli.
çll.O da córte.-Sess. de 11 de ovo Oll'.
ao gov. com a chita de 12 de Novembro.

Da com. da estatistica :
N. 1 - sobre providencias para o sertao de

Pernarnbuco.-Sess. de 5 e 20 de Se
tembro.

Da com. de fazenda:
N. 1 - sobre indemnisaçao de despezas feitas

por José Vieira de Mattos.-Sess. de 28
de Maio. 00'. ao gov. no mesmo dia.
Vejo o par. da com. de legislaçao n. 5.

2 - sobre meios de supprir as despezas
da junta da fazenda das AlagÔas.
Sess. de 28 de Maio.

3 - sobre o augmento de ordenado aos ama·
nuenses e outros officiaes do tbesouro
publico.-Sess. de 3 de Junho.

4 - sobre remunel'açao de serviços.-Sess.
de16e21deJunbo. Vej.oseguintepa
recer.

5 - sobre o mesmo.-Sess. de 27 de Junho
e 1° de Julho. orr. ao gov. em 2 de Julho.

6 - sobre os ordenados dos empregados
no serviço da assembléa.-Sess. de
3 de Julho.

7 - sobre remuneraçao de serviços.-Sess.
de 11 e 12 de Julho.

8 - sobre augmento de salarios aos guardas
lia alfandega do Rio de Janeiro.-Sess.
de 17 de Julho.

9 - sobre a diminlliçl10 dos vencimentos
de Antonio Joaquim Nogueira da
Gama.-Sess. de 17 e 30 de Julho.

10 - sobre o contracto das sisas de Campos.
-Sess. de 17 e 24 de Julho, 6, 7 e 8
de Agosto. Ofi'. ao gov. em 11. Nas sess.
de Agosto foi discutido com o par. se·
guinte.

11 - sobre o mesmo contracto.-Sess. de 2
de Agosto. Foi discutido com o antece
dente.

12 - sobre o emprestimo aberto na Bahia.
Sess. de 4, 5 e 6 de Agosto. 01I. ao gov.
no mesmo dia 6.

13 - sobre a falta de certa quantia em um
dos cofres do thesouro.-Sess. de 5 de
Agosto. 0fI'. ao gov. em 6 : resp. deste
na sess. de 13. Vejo o par. desta com.
n.19.

14 - sobre remuneraçao de serviços.-Sess.
de 13 de Agosto. orr. ao gov. em 14 :
resp. na sess. de 22. Vejo o par. desta
com. n. 20.
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N. 15 - sobre a suppressão de um imposlo.
Sess. de 16 de Agosto. OEf. ao gov. em
18 : resp. na sess. de 23 de Outubl'o.

16 - sobre remnneração de serviços,-Ses~.

de 16 de Agosto. 0fI'. ao gov. em 18 :
resp. na sess. de 30. Vejo o par. desta
com ..n.33.

17 - sobre n isenção de direitos nos pro
ductos da fabrica de ferro de Ipanema.
-Sess. de 16 de Ago to. Vejo a prop.

_ do dep. Ribeiro ele Andrada n. 2, e o
proj. de lei n. 28.

18 - sobre a estrada do Carmo.- Sess. de
19 de Agosto. OEf. ao gov. em 22.

19 - sobre o objecto de que trata o par. desla
com. n. 13.-Sess. de 19, 22 e 23 de
Agoslo. OEf. ao gov. em 26.

20 - sobre o objecto de que trala o par. desta
com. n. 14.-Sess. de 28 de Agosto.

21- sobre arrecadação de dlzimos.-Sess.
de 29 de Agosto. OEf. ao gov. em 29 :
resp. na sess. de 20 de Oulubro.

22 - sobre a desigualdade dos vencimenlos
do:> officiaes da dit'ferentes secretarias
de estado.-Sess. de 28 de Agosto e 2
de Setembro. OEf. ao gov: em 3 e 12
de Selembro, resp. do mino da guerra
em 23 j da matinha e justiça em 24 ;
do imperio em 27 j dos negocios es
trangeiros em 9 de Oulubro.

23 - sobt'e ordení\dos de presidentes, e secre·
tario dos governos das pro\lincias.~

Sess. de 3, 6 e 9 de Setembro.
24 - sobre requerimento de Antonio Fran

cisco de Sampaio, para o supprimento
de certa despeza.-Sess, de 17 de Se
tembro. OEf. ao gov. em 18.

25 - sobre remuneração de serviço.- Sess.
de 17 de Setembro. OlT. ao govel'llo em
18.

26 - sobre a creação de um officio de es
crivão de decima..-Sess. de 17 de Se
tembro e 10 de Outubl·o. 0fI'. ao go
verno em 13 de Outubro.

27 - sobre a gratificaçllo pedida pelo lente
da aula da tachygraphia.-Sess. de 17
de Setembro e 10 de Outubro.

28 - sobre um plano relativo á extracção
Diamantina.-Sess. de 17 de Setembro:
oEf. ao gov. em 18.

29 - sobre angmento de ordenado dos offi
ciaes da secretaria do goveroo de Per
nambuco.-Sess. dA 23 de Setembro e
27 de Outubro. 0tI'. ao gov. em 29 de.
Outubro..

30 - sobre a extil1cçao da decima e outros
impostos, na villa da Atalaia.-Sess.
de 23 de Setembro e 8 de Outubro.
OII. ao gov. em 11 de Outubro.

31 - sobre a arrematação de 2 mil quintaes
do páo-brazil.-Sess. de 23 de Setembro
e 15 de Outubro.

N. 32 - sobr~ o reql1el'Íl11ento de José Baptista
da Stlva, para o suppr'imento de certa
despeza.-Sess. de 8 de Outubro. Olf.
ao gov. em 10.

33 - sobre o objecto de que- trata o par. n.
16 desla com.-Sess. de 15 e 27 de
Outnbro.

34 - sobl'e o augmento de ordenado pedido
por Joaquim Floriano de Toledo.-Sess.
ele 15 de Outubro.

35 - sobre o augmento de ordenado pedido
pelg alcaide-pequeno da camara do
Rio de Janeiro.-Sess. de 15 de Ou
tubro,

Da com. da guerra:
N. 1 - sobre a sollura de varibs presos dos

corpos da guarniçãO da cÔrte .-Sess. de
17 e 18 de Junho._

2 - sobre a priSãO dos officiaes remellidos
pelo barão da Laguna.-Sess. de 17 e
27 de Junho e 2 de Julho. Ofl'. ao gov.
em 18 de Junho : resp. na sess. de 26.
Ot'f. novamente em 2 de Julho: resp.
na sess. de 12.

3 - sobre a revogação de uma' sentença.
-Sess. de 17 de Junho.

4 - sobre a soltura pedida pelo soldado An
tonio Francisco. - ·Sess. de 24 de
Julho.

fj - sobre o COlpO de eslrangeil"Os.-Sess. de
24 de Julho. Ot'f. ao gov. em 28 j resp.
na sess. de 31. Vejo o par. desta COt;rl.
n.10.

6 - sobre a demora ele um processo.-Sess.
de 24 de Julho. OIT. ao gov. no rceslllo
dia: resp. na sess. de 8 de Agosto.

7 - sobl'e milicias de S. Pau\o.-Sess. de
28, 30 e 31 de Julho. 01I. ao UV. em
2 de Agosto: resp. na sess. de 7.

8 - sobre o destino dos pri janeiros 1usi
tanos.-Ses . de 29 e 30 de Agosto. Ot'f.
ao gov. no 1" de Setembro: re!:lp. na
sess. de 5. Vej. o par. desta com. n.
20.

9 - sobre numeL'O de lropas, fortificaçoes
elc.-Sess._de 5 de Setembro. OEf. ao
gov. em 9": resp. na sess. de 25 de
Outubro.

10 - sobre a extincçll.O do cürpo de estran
geiros.-Sess. de 5 de Setembro. Vejo o
proj. de lei n. 29.

11 - sobre uma pensllo dada pelo bolsinho.
--Sess. de 17 de Setembro e 10 de Ou
tubro. OlT. ao gov. em 13 de Outubro;
re 'p. na sess. de 8 de Novembro.

12 - sobre novos uniformes da tropa.-Sess.
de 26 de Setembl'O. Ofl'. ao gov. em
30.

13 - sobre a admissão de officiaes luzilano!l
no exercito do Brazil.-Sess. de 26 de
Setembro. OEf. ao gov. em 30: resp.
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na sess. ele 3 de Outubro. Vejo o par.
desta com. n. 21.

N. 14 - sobre a extilJCÇãO de um batalbão no
Ceará.-Sess. de 13 de Outubro. Off,
ao gov. em 14.

15 - sobre a creaçll.o de um batalhão de mi·
licias no Rio Grande do Norte.-Se.;;s.
de 13 de Outubro. OIT. ao gov. em 14.

16 - sobre a creaçllo de urna companhia de
cavallaria miliciana no Rio de S.
Francisco.-Sess. de 13 de Outubro.

17 - sobre os vencimentos do inspector cio
arse~al do exel·cito.-Sess. de 13 de
Outubro. Off. ao gov. em 14 j resp. na
sess. de 22.

18 - sobre a baixa de um soldado.-Sess. de
13 cle Outubro. Off. ao gov. em 14;
re p. na sess. de 22. .

19 - sobre a admissllo dos filhos de certos
officiaes a segundo cadetes.-Sess. de
24 de Outubro.

20 - sobre a admissão de prisioneiros luzi·
tanos no exercito do Brazil.-Sess. de
24 de Outubro.

21- sobre a admissão de de erlores luzi
lanos no exel:cito cio Brazil.-Sess. de
24 e 30 de Outubro.

Da com. de instrllcção:
N. 1 - sobre urna memoria relativa a estudos

menores.-Ses!õ. de7 ele Julho.
2 - sobre o seminario ae ltú.-Sess. de 23

dp. Setembro e 13 de Outubro. Off. ao
gov. em 14 ue Outubro.

3 - para se imprimil' urna memoria sobre
regimen de uni'·ersidades.-Sess. de
15 de Outubro.

Da com. de legislação :
N. 1 - sobre a prisão de José Fel'n:=\ndes

Gama.-Sess. de 17 de Maio. OIT. ao
gov. no mesmo dia; resp. na sess. de
27, Vejo o par. desta com. n. 15.

2 - sobre a i.·ençilO de contribuiçOes.
Sess. de 17 de Maio.

3 - sobre a soltura de alguns presos da
cadêa da côl'le.- Sess. de 17 de
Maio.

'Í - sobre abusos de boticarios.-Sess. ele
17 de Maio.

5 - sobre o requerimento de José Vieira de
Mattos.-Sess. de 17 e 20 de Maio, Vej
o par. da com. de fazenda n. 1.

6 - sobre a prisão de Domingos Alves
Branco Muniz Barreto.-Ses.. de 27
de Maio.

7 - sobre a prisão de Jollo Soares Lisboa.
Sess. de 27 e 28 de Maio.

8 - sobre a posse da ilha do Bom Jesus.
Sess. de 27 e 28 de Maio.

9 - sobre a prisão de Lniz Gomes.-Sess.
de 27 e 28 de Maio. Olf. ao gov. no
mesmo dia 28.

N.10 - sobre o inunlLo pedido pelos pl'esos de
S Pa~llo.-Sess. ue 27 e 28 de Maio.

11 - sobre o officio do escrivão da correiçao
de Olinda.- Sess. de 27 e 28 de
Maio.

12 - sobre contas rlc testamentos.-Sess. de
27 e 28 rle Maio. Vejo o pal·. desta com.
n. 18.

13 -~sobre o proj. de lei para confirmaçllo
da legislaçllo ohservada no Brazil.
Sess. de 27 e 28 de Maio.

14 - sobre a cl~negação ele uma gratificação.
Sess. de4 de Junho.

15 - sobre a prisllo de Jo é Fernandes Gama.
-Sess. de 9 e 11 de JlJnho.

16.- sobre a resposta do clep. Costa Barros.
-Sess. de9 de Junho. Vejo a sess. de
8 de J ui ho, em cllja data se lhe ol'ficiou
e a ele 9.

17 - sobre remuneraçílo de serviços.-Sess.
de 11 de .Junho.

18 - sobre coutas de testamentos.-Sess. de
11 de Junho. Vejo o par. desta com. n.
20.

19 - sohre continuação da revista em causa
de liberdade.- Sess. de 19 e 23 de
Junho. Vejo o par. desta com. n. 22.

20 - sobre o objecto do par. n. 18 uesta
com.-Sess. de 27 de Junho.

21- sobre pagamento de dizima na cban-
o cel\aria.- Se S. de 27 de Junho, 4 e 5
de Julho.

22 - sobre o objecto do par. n. UI desta com.
-Sess. de' 28 de J unbo. OIT. ao gov.
em 30: resp. na ses.. de 14 de Julho.

23 - sobl'e o dividendo de 20 acções de José
Luiz Alves.-Sess. de 4 de Julho.

24 - sobre abusos de proces os.-Sess. de 5
de Julho.

25 - obre proviuencias em materias reli·
gio as, civis e cconouJicas.-Ses . de
5 de Julho.

26 - sobre a pl'isãO do padre Bernardo José
Viegas.- Sess. de 7 de Julho. OIT. ao
gov. em 8 ; resp. na sess. de 28.

27 - sobre o ju izo dos ausentes. -Sess. de
9 de J ulbo. Vejo o proj. de lei O. 17.

28 - sobre a prisão de Pedro da Silva Pe·
droso.-Sess. de 9 de Julho. OIT. ao
gov. em 10 : resp. o:.J sess. de 17. Vejo
o par. de. ta com. n. 33.

29 - sobre a prisão de José Antonio Gon
çalves Vianna.-Sess. de 16 de Julho.
Off ao mio. da marioha no mesmo
dia: resp. na sess. de 22. Off. ao mino
da justiça em 23.

30 - sobre a prisl10 de José da Silva Pereira.
-Sess. de 16 e 24: de Julho. Olf. ao gov.
em 2 .

31- sobre a prisão dos marinheiros da
escuna Catharina.- Sess. de 17 de
Julho.
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N. 32- sobre a diaria pedida por presos da ilha
das Cobras.-Sess. de 17 de Julho.

33 - sobre a prisão de Pedro da Silva Pe
droso.-Sess. de 22 de Julho. O/I ao
gov. em 23 : resp. pelas repartiç6es da
guerra e justiça na sess. doe 28.

34 - sobre a prisão de Jono Ricardo da
Cruz.-Sess. de 22 de Julho. Off. ao
gov. em 23 : resp. na sess. de 30.

35 - sobre pagamento de licença para a
venda de certos generos.-Sess. de 9 de
Agosto.

36 - sobre providencias pedidas pela C:;lmara
de Aquiraz.- Sess. de 9, 11, 12 e 13
de Agosto. Off. ao gov. em 14.

37 - sohre prorogaçll.o de prazo em adminis-.
traçllo de bens.-Sess. de 13 de Agosto.
Off. ao gov. em 14: re p. na sess. de
30. Vejo o par. desta corno n. 45.

38 - sobre a prisão de João José Martins
Pamplona Côrte·Real.-Sess. de 28 e
29 de Agosto. Off. ao gov. em 30.

39 - sobre queixas contra o juiz de fóra, e
camara de Macacú.- Sess. de 28 de
Agosto. Off.,. ao gov. em 29 : resp. na
sess. de 2 de Setembro. Vejo o par.
desta com. n. 52.

40 - sobre a extincção do contracto do Ver
no termo de Macacú.-Sess. de 28 de
Agosto, 5, 23 e 25 de Setembro.

41- 50 bl'e uma revista.-Sess. de 5 de SeI.
e 10 de Outubro. Off. ao gov. neste
ultimo dia.

42 - sobre posses de terrenos.-Sess. de 5 de
Setembro e 3 de Outubro.

43 - sobre dispensas. - Sess. de 5 e 25 de
Seteinbro e 3 de Outubro. Off..ao gov.
em 6 de Outubl·O.

44 - sobre sequestro de bens em Angola. 
Sess. de 12 de Setembro. Off. ao gov.
em 13: re p. na sess. de 20. Vejo o par.
desta com. n. 49.

-15 - sobre o objecto do par. n. 37 desta com.
- Sess. de 12 de Setembro e 6 de
Outubro. Off. ao gov. em 7 de Ou·
tubro.

46 - sobre a conjuração de S. Paulo.-Sess.
de 15 de Setembro. Off. ao gov.
e-m 17.

47 '- sobre a facção activa e passiva de testa·
mento. -Sess. de 23 de Setembro e 15
de Outubro.

48 - sobre o destino de 63 presos vindos de
PortugaC -Sess. de 23 de Setembro, e
13 de Outubro. Off. ao governo em 14
de Outubro.

49 - sobre o objecto do par. n. 44 desta com.
- Sess. do 10 de Outubro.

50 - sobre pagamento de novo.s direito.. 
Sess. de 6 de Outubro.

fi1 - sobre augmento de salarios aos es-

criv1l.es, tabelliãe'" e officiaes de justiça
do Recife. -Sess. de 13 de Outubro.

N. 52 - sobre o projecto do par. n. 39 desta
com. -Sess. de 13 de Outubro.

53 - sobre uma nota do banco que por es
tragada se não aceitava. - Sess. de 13
de Outubro.

54 - sobre urna tomadi\l de dinheiro.
Sess. de 20 de Oul. Off. ao gov.
em 21.

55 - sobre o pagamento do ordenado de um
guarda-livros. - Sess. de 20 e 27 de
Outubro.

56 - sobre revista de graça especialissima.
Sess. de 22 de Oul. 0fI'. ao gov. em 23.

57 - sobre a creaçllo de uma vi lia. - Sess.
de 22 de Outubro.

58 - sobre um sequestro. -Sess. de 22 de
Outubro.

59 - sobre a inobservancia do alvo de 30 de
Dez. de 1822 j contractos e instrucções
dadas a lord Cocbrane. - Sess. de 22
e 25 de Oul. Off. ao gov. em 27 : Resp.
na sess. de 5 de Novembro.

60 - sobre o insulto feito a David Pamplona
Côrte-Real. - Sess. de 8 e 10 de-No
vembro.

Da com. de petições :1
N. 1 - sobre requerimento dos dep. Joaquim

Gonçalves Ledo, Joaquim Alves d'Oli
veira, e Venancio Henriques de Rezende
e do cidadão José Fernandes Gama. 
Sess. de 9 de Maio. Ve-j. sobre os 3
dep. os par. da com. de p'oderes ns. 2,
4 e 6 j e sobre o cidadilo Garna O!l par.
da com. de legislaçllo .nS. 1 e 15.

2 - sobre o lugar de despachante da al
fandega de Pernambuco. -Sess. de 30
de Julho.

3 - sobre a demora de umas causas de as
sigllações de dez dias. -Sess. de 2 de
Agosto.

4 - sobre a baixa pedida pelo soldad,o José
Gomes. -Sess. de 5 de Setembro.

5 - sobre a pretençao de um prussiano a
entrar 110 serviço do Brazil. -Sess. de
17 de Setem bro.

6 - sobre a preteriç!lo do escrivão da con·
tadoria da bulia. -Sess. de 17 -de Se·
tembro.

7 - sobre remu neração de serviços. -Sess.
de 17 de Setembro.

8 - sobre um contracto de compr e venda.
-Sess. de 22 de Outubro.

Da. com. ele poderes :
N. 1 - sobre a entrada do dep. Costa Barros

na assembléa.-Sess. de 7 de Maio. Of
ficiou-se·lhe no mesmo dia: Resp. na
sess. de 10. Vejo o par. da com. de
legislaçll.O n. 16.
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N.2 - sobre a dispensa pedida pelo dep. Joa·
quim Alves de Oliveira.-Sess. de 10
de Maio. Officiou-se-Ihe no mesmo
dia: Resp. na sess. de 26 de Agoslo.
Vejo o par. desta com. n. 24.

3 - sobre a dispensa pedida pelo dep. Agos
tinho Corrêa da Silvá Gaulão.-Sess.
de 12 e 16 de Maio. Expedia-se-lhe
otT. no dito dia 16.

4 - sobre a entrada do dep. Joaquim Gon
çalves Ledo na a sembléa.-Sess. de
12 e 16 de Maio. Officiou-se-Ihe no IOde
Agoslo. Resp. na sess. de 4 de Outubro.

5 - sobre a dispensa pedida pelo dep. José
Alves do ConLo Saraiva.-Sess. de 12
e 16 de Maio. Orficiou-se-Ihe no mesmo
dia 16. Resp. na sess. de ~1 de Junho.
Vejo o par. desta eom. n. 17.

6 - sobre a entrada do dep. Venancio Hen
riques de Rezende na assembléa.
Sess. de 12 e 16 de Maio. Officiou-se
lhe no mesmo dia 16, e ao gov. em 17.
Resp. desle na sess. de 30. Vejo a de
26 de Agosto.

7 - sobre a dispensa pedida pelo dep. Diogo
de Toledo Lara e Ordonhes.-Sess. de
17 de Maio.

8 - sobre o diploma do dep. Almeida e AI
buquerque.-Sess. de 22 de Maio.

9 - sobre os diplomas dos dep. Ornellas e
Pacheco e Silva.-Sess. de 23 de Maio.
Officiou-se-lhe no mesmo dia.

10 - sobre a entrada do dep. Fernandes
Pinbeiro na assembléa.-Sess. de 23
de Maio. 01I. ao gov. em 10 de Junho:
Resp. na sess. Je 16.

11 - sobre o diploma do dep. Oliveira Ma
cieJ.-Sess. de 14 de Junho.

12 - obre o diploma do dep. Marianno de
Albuql1erque.-Sess. de 16 de Junho.

13 - sobre o diploma do dep. Ribeiro
Campos.-Sess. de 18 de Junho. Ofti
ciol1-se-lhe no mesmo dia.

14 - sobre o diploma do dep. Araujo Gon
dim.-Sess. de 19 de Junho. Orticiou
se-lhe no mesmo dia.

15 - sobre o diploma do dep. Vergueiro.
-Sess. de 30 de Junho. Officiou
se-lhe no mesmo dia.

16 - sobre o diploma do dep. Alvares da
Silva.-Sess. de 11 de Julho. Officiou
se-lhe no mesmo dia.

17 - sobre o diploma do dep. Couto Saraiva.
-Sess. de 15 de Julbo.

18 - sobre os diplomas dos dep. Carvalho
e Mello, Carneiro, Monlezuma, Gosta
Carvalho e Galvllo.-Sess. ue 19 de
Julbo. Officiou-se·lhes no me mo dia.

19 - sobre os diplomas dos der. Feneira
França e Ferreira de Araujo.-Sess. de
21 de Julho.

20 - sobre os diplomas dos dep. Maciel da

Costa e Calmon.-Se s. de 2 ele Agosto.
Oliciou-se-lhes no mesmo dia.

N. 21- para tomarem assento na assembléa os
dep. supplentes da Bahia, Pedreira do
COlllo e Silva Lisboa.-Sess. de 2 de
Agosto. Officiou-se·lhes no mesmo dia.
Vejo o par. desta com. n. 29.

22 - sobre a dispensa pedida pelo dep. Fran·
cisco Pereim de Santa Apolonia.
Sess. 5 de Agosto. Or.ticiou-se-lhe em
6. Rcsp. na ses. de 30.

23 - sobre o di/lama do dep. Abreu e Silva,
-Sess. de 27 de Agos lo. Officiou-se
lhe no mesmo dia. Vejo o par. desta
COIll-. n. 26.

24 - sobl'e nova instancia do dep. Joaquim
Alve le Oliveircl para ser dispelJsauo
de comparecer na'assembléa.-Sess. de
30 de Agosto. Officiou-se-Ihe 00 mesmo
dia.

25 - sobre a licença pedida pelo dep. An
drada e Silva.-Sess. de 17 de Se
tembro. Vejo o par. desta com. n. 27.

26 - sobl'e os diplomas dos dep. XRviel' So
breira, Holland Cavalcanli, Faria Lo·
bato e Teixeira da Costa.-Sess. de
22 de Setembro.

27 - sobre o objecto de que trata o .par.
n. 25 desta com.-Sess. de 6 e 10 de
Outubro.

28 - sobl'e o diploma do dep. Bl'l1ul Pontes.
-Sess. de 8 de Outubl·O.

29 - sobre o diploma do dep. Silva Lisboa.
Sess, de 8 de Outubro.

30 - sobre o diploma do dep. Paéheco Pi·
menlel.-Sess. tle 22 de Outubro.

31 - sobre o diploma uo dep. Xavier Garcia.
Sess. de 22 de Oulúbl'o. Officiou-se ao
dep. Ji'ranclsco deAnuua Camara em 23.

32 - sobl'e a entrada do dep. Monteiro de
Barros na assembléa.-Sess. de 31 de
Outubro.

33 - sobre ti chamamento de um supplenle
em lugar do dep. Miguel Joaquim de
Cerqueira.-Sess. de l31 de Outubro.
OII. ao gov. em 4 de ovembro j mas
acha-se na sess. de 6.

Da com. da redacção do cc Diario II :

N. 1. - sobre o lugar de impressor do Diario
e mais papeis da assembléa.-Sess. de
16 de Maio.

2 - para se proceder ao exaU}e dos tadlY
graphos.-Sess. de 31 de Maio. Vejo a
sess. de 5 de ,Junho.

3 - Arbitrando os ordenados dos tachy·
gmphos.-Sess. de 8 de Junho.

4 - sobre o ordenado de um Lachygrapbo.
-Sess. de 12 e 14 de Junho.

5 - sobre novo turno de lachygrapbos.
Sess. de 8 e 18 de Julho j e o par. que
se segue.
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N. 6 - sobre o mesmo objecto.-Sess. de 21
de Julho. Vejo o par. que se segue.

7 - nomeando os tachygraphos do novo
lurno. ~Sess. de 23 de Agosto.

8 - para se publicarem de preferencia as
sessões de 15 de Set. em diante, por
comprehenderem a discussllO do pro
jecto da conslituiçllo.-Sess. do 15 de
Setembro.

9 - para e multarem os lachygraphos que
faltal em sem cau.a ju tifirad~.- S s~.

de 27 de Setembro.
10 - sobre as despezas I'eitas pelo porteilo

da aula de tachygrapbia.-Sess. de 15
de Outubro.

Da com. da re&acção das leis:
N. 1 - sobre o proj. de lei relativo ao juizo de

allsentes.-Sess. de 12 de Setembro.

Da com. da redacção do regimento:
N. 1 - oft'erecendo reformado o cap. 3° do

mesmo regimento. - Sess. de 4 de
Junho.

Da com. de saude publica:
N. 1 - sobre as cartas elos alum~os ela al;a

demia medico-cirurgica da cÔrte.
Sess. de 22 de Julbo. Vejo o proj. de
lei n. 22.

2 - sobre a qualidade do p!io de ml1niç!io.
-Sess. de 22 de Outubro.

Da com. dos tres :
N. 1 - sobre os diplomas dos membros da

com. dos cinco.-Sess. I'.

Da mesa:
N. 1 - sobre a gratificaçll.o arbitrada aos aju

dante interinos do porteiro ela sem'e
taria da assernbléa.-Sess. de 2 de SeL
OfT. ao gov. em 3.

2 - sobre'o requerimento de dous preten
dentes ao lugar de officiaes da secre
taria da assembléa.-Sess. de 9 e 27
de Setembro.

N. 1 - Do DEP. PEREIRA DA CUNHA, sobre a
confirrnaçllo das leis existentes-I" leit.
em 5 de Ma10-2" leit. em 7-1" disco
em 30 de Junho-2' disco em 7 e
8 de Jlll110-3" discussllo em 16 e 30.
Sancção no mesmo dia 30. Redigido
pela com. em 28 de Agosto. Vejo Ta
bella de leis.

2 - Do DEP. PEREmA SAMPAIO, sobre perdão
dos presos afiançados ou seguros
1° leil. em 5 de Maio. Rejeitado em
7 de Junho.

3 - Do DEP. ROOlllGUES DA CARVALHO, sobre
sociedades secretas-I" 1'2" leil. em 7
de Maio-I" disco eUl 17-2° disco em
20-3" disco em 30 e" 31 e em 2, 3, 4,
5, 7 e 9 de Junho. Redigido pela com.
em o 1° de Setembro. Novas alte
rações em 3 e 4. Sancção no mesmo
dia 4 de Setembro.

4 - Do DEP. SOUZA MELLO, sobre governos
provinciaes-1" leit. em 7 de Maio
2" em 9. Vejo o proj. n. 6, que servio
de base á discussão.

5 - Do DEP. GomDE, sobre governos pro
vinciae,;-l" e 2" leit. em 9 de Maio.
Vejo o proj. n. 6, que servio de base á
di cussão. I

6 - Do DEP. Al\'DRADA MACHADO, sobre go·
vernos provinciaes-I" e 2° leit. em 9
de Maio-ln disco em 26 e 27 - 2"
disco em 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 23
de Junho-3n disco em 3,4,5,7,8,9,

10, 11, ~2, 14, 16, 17, 21, 23 e 28 de
Julho. Redigido pela com. em 2 de
SeI. Novas alterações em 3 de SeI. e
6 ele Out. Sancção em lI. Redigido
novan{entc pela cum. em 14 de Ou
tubro.

7 - Do DEP. ANDRADA MACHADO, para a ex
tincção do conselho de procnradores de
provincia-l" e 2" Jeit. em 21 d.e Maio
-I" disco em 4 de Juubo-2" disco em
5, 9 e 10-3" disco e sancção em 11.
Redigido pela com. e sanccionado em
30 de Agosto.

8 - Do DEP. MUN1Z TAVARES, sobre natura
lisaçll.o de portugnezes-l" leit. em 22
de Maio-2" leit. em 14 de Junho-r
disco em 1B, 20 e 25. Foi rejeitado.

9 - Do DEP. CALDAS, para se prohibir a en
trada de 1J0viços-P leit. em 24 de
Maio-2" leit. em 27 de Junhu. Foi
rejeitado.

10 - Do DEP. XAVIER DE CARVALHO, sobre
liberdade de impl'ensa-1" leit. em 24
de 1'1aio-2" leil. em 14 Je Junho. Vejo
o projecto de lei n. 36.

11 - Do DEI'. ROCHA FRANCO, sobre a alter
nativa das contas do te_tamentos-l'
leil. em 27 de Maio-2" lcit. em 27 de
J unbo. Foi rejeitado.

] 2 - DA COM. DE CONST1TUlÇÃO, sebre a pro
mulgaç!io dos decretos da assembléa
I" e 2n leil. em 12 de Junho -I"
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disco em 2' disco em 26 e 27-3" disco
em 28 e 29 de Julho. Redigido pela
commissllc, approvado por ser confome
ao vencido, em 25 de Agosto.

N. 13- DA COM. DE INSTRUCÇÃO PUBLICA, para se
fazer um tratado de educaçllc-1" leil.
em lü de Junho-2a lei!., em 27-1"
disco em 31 de Julho-2a disco em 4
e 5 de Agosto-3" disco em 11. Foi
Temellido á com. para o redigir de
novo.

14 - Do DEP. REZENDE DE COSTA, para regu
lamento dos preços das drogas e medi·
camentos vendidos pelos boticarios
l' leil. em 18 de Junho-2" Jeil. em
11 de Julho. Rejeitado na de 7 de
Agosto.

15 - Do DEP. ROCHA FRANCO, para se abolir
em Minas a junta da administraçllc
geral-I" leil. e disco de urgencia em
26 e 28 de Junho-2" leit., em 14 ele
Agosto. Foi rejeitado. .

16 - DA COM. ESPECIAL, sobre a lei marcial
portugueza applicada ao Brazil-l" e
2n leito em o 1° de Julho-I" disc., em
10,11,12 e 15. Vejo a sessao de 16,
2" disco em 30. Foi rejeitado.

17 - DA COM. DE LEGISLAÇÃO, sobre o juizo dc
ausentes-I" leit., em 9 de Julbo-2"
leito em 26-1' disco em 2 e 4 de
Agosto-2" disc., em 12-3" disc., em
16, 18, 23, 25, 26 e 27. Redigido pela
COlIJ. em 12 de Setembro. Foi re·
jeitado. Vejo o parecer da commissilo
da redacçao das leis.

18 - Do DEP. ARAUJO VIANNA, para nllc ser
virem os deputados outro algum em
prego-I" e 2" leil. em 21 de Julho
l" disco em o 1° de Agosto-2" disc,
em 6-3" disco em 14. Redigido pela
commissao em 30. Sanccionado em o
1° de Setem bro.

19 - Do DEP. MONTEZUMA, sobre empregados
da Ballla-1" e 2" lei!., em 22 de
Julho-I" discussllo em 31-2" dis
cnssno em 8 e 9 de Agosto. Foi re·
jeitado.

20 - Do DEP. M01'lTEZUMA, para se interpôrem
out1'a vez para a relação da Bahia os
recursos judiciaes que durante a oceu·
paçãO inimiga vinhao á côrte -I" Jeil.,
em 26 de Julho. Julgou -se desneces
sario, e olT. ao gov. em 29.

21 - Do DEP. MONTEZUMA, sobre isençllo de
direitos nos prodnctos da lavoura da
Bahia -1" e 2n lcil. em sess. de 29 de
Julho - 1" disco em 5 de Agosto. Foi
rejeitado.

22 - DA COM. DE SAUDE PUBLICA, sobre o modo
de passar cartas aos alumnos da acade·
mia medico-cirurgica - I" leil. em 2
ue Agosto - 2" leiL em 7 -1" disco

em Hl - 2" disco em 19 -3" disco em
o 1° de Setembro.

N. 23 - Do DEP. RIBEIRO CAMPOS, sobre provi
dencias precisas na comarca do sertao
de Pernambuco -1" e 2" leil. em 2
de Agosto. Vejo o par. da com. de
estatística.

24 - Do DFP. HENRIQUES DE REZENDE, sobre
naturalisaçllo de estrangeiros - 1" leito
em 2 de Agosto. Foi retirado por seu
autor na sessao.

25 - Do DEP. CALMON, sobre as mesas de
inspecçao - I" leito em 8 de Agosto 
2" Jeil. em 13. Foi remellido á com.
de commercio. Vejo um oll'. ao gov. na
sess. de 14, e a resp. deste na sess. de
10 de Setembro.

26·- DA cmr. DE INSTRUCÇÃO PUBLICA, sobre
creaçao de universidades - 1" e 2"
leil. em 19 de Agosto - I" disco em
27 e 28 - 2" disco em 5 e 6 de Sel. e
6 de Oul. - 3" disco em 18 e 27 de
OuL e 4 de Nov. em que foi sanc·
cionado.

27 - DA COM. DE SAUDE PUBLICA, sobl'e os es
tudos das academias medico-cirurgicas
-1" leil. em 2 de Set. - 2" leit. em
6 de Outubro.

28 - DA COM. DE FAZENDA, sobre isençllo de
direitos dos productos das fabricas de
ferro, e ue <1uaesquer outros metaes ou
minerues - 1" leiL em 5 tle SeL
2"leil. em 6 rle Oul. -I" disco em 13
-~. disc. em 4 ue Novembro.

29 - D,\ COM. DE GUERRA, pal'a a extincçl10
do corpo d'estl'angeiros - 1" leit. em
17 de Sel. - 2" lei lo em 6 de Outubro.

30 - DA COM. DE LEGISLA~~ÃO, para se dar
titulo e armas á villa da Cachoeira
1" ieil. em 6 de Outubro.

31 - DA MESMA COM., para o mesmo á villa
de S. Francisco - 1" leit. em 6 de
Outubro.

32 - DA MESMA COM., para o mesmo á \'illa
ue Santo Amaro - 1" leil. em 6 de

Outubro.
33 - DA MF.SMA CO~I., para o mesmo á villa

de Jagnal'ipe - I" leiL em 6 de Ou!.
34 - DA MESMA COM. para se dar uma me·

dalha de honra ao exercito do Recun·
ca\'o -1" leit. em 6 de Outubro.

35 - DA MESMA cml. para se dar ás viuvas
do' militares do Reconcavo, mortos em
ucÇllo, os soldos que elles vencill.o 
1" leit. em 6 de Oul. _ln uisc. em 13.

30 - DA MESMA COM., sobre liberdade de im
prensa - 1" e 2" lfil. em 6 de Out. 
1 di C. em 23 - 2" disco em 8 e 10
de Novembro.

37 - Do DEr>. CAMARA, para a forll1açllo do
instituto bruzilico -1" leil. em 7 de

ovembro.
5
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N 38 - Do DEP. GOMIDE, para se abril' uma
, subscripçllo a favor do estabelecimento

de universidades -:- I" e 2" leit. em 7
de Novembro.

Projecto de constituição: -
Til. do proj. e preambulo, em 15 de 8et., ti!.

1" art. 1" em 15 e 17 de Set. - ar!. 2° em
17 e 18 - art. 3° em 20 - ar!. 4' em 20
e 23.

Tit. 2°, cap. 1° epigraphe em 23 e 24 de SeI.
- art. 5° em 24, 25, 27 e 30 e 1° e 2 de

- Out. - Art. 6°, em 2, 3, 4 e 7 de Ou!.,
additamentos, em 4, 7 elO.

Tit. 2°, cap. 2°, epigraphe, em 7 de Oul. - Art.
7°, em 7, 8, 9 elO - additamenlos, em
10 - art. 8° em 10 e 14 - art. 9°, em 14
- art. 10. em 14 e 15 - ar!. 11, em 15
- art. 12 em, 20 - art. 13, em 21, 22,
24 e 25 - arts. 14, 15 e 16, em 29 e 3Q
de Out. e em 5 e 6 de Nov. - addita
meDtos aos 3 ultimos para~raphos e os arts.
17,18,19,20 e 21, em 7 de Nov. - Arts.
22, 23 e 24, em 11.

Projecto do regimento da ~ssembléa. :
Cap. 1°, arts. 1° e 2°, em 21 de Maio - art. 3°,

em 21 e 28, - arts. 4° e 5°, em 28.
Cap. 2n

, arts. 6", 7° e SO, em 28 de Maio.
Cap. 3°, art. 9°, em 28 deMaio - art. 13, em

2, 10 e 11 de Junho.
O mesmO' cap. 3°, àcpois de novamente redi·

gido, em 10 e 11 de Junho.
Cap. 4°, foi supprimido em 3 de Junho.
Cap. 5°, Vejo a sess. de 3 de Junho - arls. 19

até 26, {)m 11- ar!. 27, em 11 e 12
arts. 28 até 37, ew 12 - arts. 3~ alé 46,
em 14.

Cap. 6n
, arts. 47 até 59, em 15 de Juho-arts.

60 até 67, em 18-art. 68, em 18 e 25
arts. addicionaes do dep. Alencar sobre
chamamentos á ordem e apoiados, em 21

e 25-art. 69, em 25-ar!. addicional do
dep. Araujo Lima sobre a hora propria
para as propostas, em 26 dito, e 22 de
Julbo-arls. 70 alé 81, em 26 de Junbo
art. 82, e o's addicionaes do dep. Paula
Mello, sobre discussllo de propostas, em 27
-art. 83, em 27 e 28.

Cap. 7°, arls. 84 até lp1, em o IOde Julho.
Sobre o 88. vejo a prop. do dep. Araujo
Lima n. 2-art. 102, em o ln de Julho e
1° de Agosto-arls. 103 e 104, em o 1°
de Agosto-art. 105 em o 10 e 7 de Agosto
-arts. 106 e 107, em o I" de Agosto
ar!. 108, em o 10 e 9 de Agosto-arts.
109, até 113, em o l° de Agosto-art. 114,
em o l° e 7 de Agosto-arts. 115 até 117,
em 9 de Agoslo-arls. 118 até 122, em 12
de Agosto. Sobre o 122, vejo tambem a
sessllo de 14 do mesmo mez.

Cap. 8°, arts. 123 até 129, em 12 de Agosto
art. 130, em 13-arls. 131 até] 36 em 14
-art. 137, em 14 e 18-ar!. 138, em 18.

Cap. 9°, arts. 139 até 141, em 18 de Agosto
art. 142, em 18 e 19-alts. 143 e 144,
é'm 19.

Çllp. lO, arts. 145 e 146, em 19 de Agosto
art. addicional do dep. França sobre com
missoes de:: fóra, e o art. 147, em .19 e 22
-arts. 148 até 153, em 22-arts. 154 até
156 em 28. Vejo come additamento a estc
cap., a prop. da com. de guei-ra n. 2.

Cap. 11, art. 157, em 28 de Agosto-arls. 158
até 160, em o 1° de Setembro-ar!. 161,
em o l° ele Setembro e 23 de Outubro,
arts. 162 até 167, em 28 de Oulubro
ar.ls. 168 até 174, em 31 de Outuhro,
arts. 175, 176 e 177, nllo chegarão a entrar
em discussão.

Cap. 12, não chegou a enlrar em discllssftO.
Cap. 13, em 24 de Maio.
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